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نی، جنایت یطآوارگان فلسى بمباران نوار غزه و کشتار بربرمنشانه

 .ت استبشریى علیه
 

 این. سال ادامه دارد 09از  که بیش کشتار و تجاوزیست ىادامه در چند روز اخیر نوار غزه بربرمنشانه و فاشیستی هاىبمباران

 ىآن است که همه پی در و نیست دولت کوچک مستقل فلسطینی یهرگز هوادار حت که وی دهد نشان می دیگر بار اسرائیل آدمکشی

حل  یهودیى جامعه را در کند و باقیمانده تاراند، تبعیده ب خانمان نماید، مردم را کشتار کند، بی.،بلعده را درسته ب فلسطین سرزمین

 عمل اوست که راهنمای نژاد پرستانه و فاشیستی صهیونیستی، است، ایدئولوژی دولت اسرائیل ایدئولوژی این .نماید

نفر از  1400 کشته و 200 به حال قریبه تا ب ــ سنگین ىو توپخانه هاتوسط هواپیماهای شکاری، بمب افکن ــ اخیر ىتعرض گسترده

عرب و خشم  هاىبکلی بی اعتنا نسبت به اعتراض خلق ــ صیهونیست هاىآدمکشان و تروریست .مجروح کرده است  مردم غزه را

زیر بنای حیاتی  رسانند، آگاهانه ، از سوئی کودکان را به قتل میهاصیهونیست .کنند غزه را بمباران می ــ مردم در سراسر جهان

کنند،  ویران می و بمباران گاه آنهاست راهکه پنا مناطق مقدس مردم برق و بیمارستان و مدرسه و ىمردم، پمپ آب و کارخانه

 ــ بیشرمانه ــ برند و از طرف دیگر کار میه دهند، تروریسم دولتی ب نفر را مورد تمسخر قرار می هااحساسات انسانی میلیون

 " !دنیای متمدن میجنگند هاىارزش"و یا برای حفظ  ! "تروریسم هستند ىمشغول مبارزه علیه"ند که گویا امدعی

یک چنین اعمالی بزنند؟ چه کسی به آنان یاری ه دهد که با خیال راحت دست ب ولی این کدام مرجعی است که به این آدمکشان اجازه می

کراسی، درس حقوق وکند، مرتب به جهانیان درس دم مجمعی که لفاظی می. ازمان مللدهد، مشوق آنها کیست؟ شورای امنیت س می

لیبی دخالت مستقیم نظامی کرده است ولی حتی قادر نشد که این وحشیگری  کند و در مردم ایران را تحریم اقتصادی می! بشر میدهد

ه ارتش صیهونیستی اسرائیل توجیهی برای وحشیگری خود ک حتی پیش از این ــدر مقابل . یونیستی اسرائیل را محکوم نمایدهدولت ص

 ــاسرائیل . را پیش کشیدند "جنگ دفاعی"این سخنگویان غرب امپریالیستی بودند که در کمال وقاحت و حقارت، داستان  ــبتراشد 

طع جنگی که براه انداخته در دریافت که هیچ تدبیر مشحص، هیچ تحریمی برای ق ــدلگرم از سکوت دول بزرگ و قدرتمند امپریالیستی 

هستند که تجاوزگران و  هااران و امپریالیستدهمین راهزنان، همین سرمایه سازمان ملل، از هاىچون تصمیم گیرنده. کار نیست

 . انتظاری داشت "پهلوانان بشر دوست و تمدن پرور"توان از این  پیداست که نمی. یونیست را در پناه حمایت خود دارندهاشغالگران ص

 . مت خود ادامه خواهد دادوبه مقا ــته شسال گذ 09مثل  ــولی فلسطین، استوار و پا برجا 

تر خود را  الزم است که هر چه زود ــخواهند به برادران فلسطینی خود یاری بدهند  که می ــعرب و مسلمان خاورمیانه  هاىاما خلق

شود که هم با امپریالیسم آمریکا همدست بود و همزمان با  چون نمی. خودی و همدست امپریالیسم، خالص نمایند هاىاز شر دولت

 . باید این حقیقت را هر چه رسا تر فریاد زد. افتاد ستمگری اسرائیل در قبال فلسطین در

نوینی از مقاومت و سلحشوری در میان مردم  ىرا متالشی می کند و روحیه هاشکست ناپذیری صهیونیست ىدر نوار غزه، افسانه

اعتراضات جهانی گسترده آنهم در . دنبال دارده جهان را ب هاىمردم فلسطین حمایت جهانی خلق ىمبارزه. گرداند لسطین ایجاد میف

کارگر  ىمردم و طبقه هاىتوده ىنخواهد بود، بر عکس مبارزه هاو امپریالیست هااری ناجی صهیونیستدشرایط بحران مالی سرمایه

دهد و در عین حال نیروهای سازشکار فلسطینی را که با اسرائیل بر  د نیروهای دست راستی تغییر میفضا را بر ض. کند را تشدید می

مردم و آمال ملت  هاىکشاند و راه را برای نفوذ نیروهائی که خواست شدت به انزوا میه ب ،نداضد مصالح ملت فلسطین مصالحه کرده

 . گرداند فلسطین را بیان می کنند باز می

 

 . کند را به نوار غزه و کشتار مردم فلسطین را محکوم می هاامپریالیست و هاتجاوز صهیونیست (توفان)یرانحزب کار ا

 .را باید در یک دادگاه خلقی جهانی به محاکمه کشید این جنایت را ضد بشری دانسته و معتقد است مسئولین آن (توفان)حزب کار ایران 

 .کند بی مردم فلسطین و آمال آنها برای اخراج اشغالگران صهیونیست حمایت میانقال ىاز مبارزه (توفان)حزب کار ایران 

را شرط  کند و آن حمایت می هاو امپریالیست هااز هر جنبش مقاومت یهودیان اسرائیلی بر ضد صهیونیست (توفان)حزب کار ایران 

دور از ه ن سرزمین فلسطین، مستقل از مذهب، بمردما ىبرای یک زندگی مسالمت آمیز میان همه ،دور از سوء ظنه ایجاد فضائی ب

 .سخنان یکدیگر را خواهند فهمید ،که مردم خود سخنگو شوند زمانی. بیند تجاوز طلبی، نژادپرستی می

 
 !نوارغزه  ىقطع فوری محاصره و بمباران وحشیانه 

 !ی ملیئملت فلسطین برای رها ىزنده باد مبارزه

 !این چماق دست امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل

 !لمللی با ملت فلسطینازنده باد همبستگی  بین
 

 (توفان)حزب کارایران
 0230نوامبر  02 - 3193آبان  12سه شنبه  

www.toufan.org 

toufan@toufan.org 
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  "   سمی ارم"اسرائیل در بلعیدن  ىشکست مفتضحانه

اخیر اسرائیل و بمباران غزه تصادفی  ىدانند که حمله می ،ی دارندئکه با تاریخ پیدایش فاشیستی رژیم صهیونیستی آشنا کسانی

از آغاز  هاصهیونیست. نداشته است...( یاران جرج حبش) نبوده و ربطی هم به موشک پرانی حماس و سازمان برای آزادی فلسطین

نژاد پرست اسرائیل آهنگ آن داشتند تا تمام سرزمین فلسطین را درسته ببلعند و به بسط و گسترش آن و نیل به  سیس نامیمون دولتأت

غزه چنین بیان داشته  ىدرباره 7001نخست وزیر اسرائیل در جنگ " لوی اشکول"مطابق اسناد موجود . اسرائیل بزرگ بپردازند

 :بود

را  هاآن ما باید بخشی از. مارفتند، دیده خیابان راه می م و مارهای سمی را که درآنجا بود 7090من درسال . غزه مسئله است« 

 .» سینا اسکان دهیم و امیدواریم بخش دیگری هم مهاجرت بکنند ىشبه جزیره در

 

 یشرایط قرون وسط غزه باید درهم کوبیده شود تا در"بیانات فاشیستی وزیر دفاع اسرائیل نیز در روزهای اخیر مبنی بر

و بلعیدن تمامی سرزمین  هافلسطینی ىهدفشان محو و نابودی همه هااین امر است که صهیونیست همه نشان روشن از".... قرارگیرد

ملت فلسطین برای موجودیت خود نیز تحسین برانگیز  ىاما مقاومت قهرمانانه.... بهانه است هافلسطین است و موشک پرانی فلسطینی

آنها که با اشاره به موشک پرانی جنبش مقاومت فلسطین ایراد .سازد ت سر را با شکست مواجه میاست و هر بار این هیوالی هش

 هاىکنند یا نادانند و یا آگاهانه همان جفنگیات رسانه گیرند و آن را دلیل بر هجوم وحشیانه به فلسطین و بمباران غزه تحلیل می می

زنند و در مورد مقاومت ملت  ند و یا خود را به نفهمی میاده هنوز نفهمیدهاین ع. کنند صهیونیستی و امپریالیستی را نشخوار می

کنند تا با قوت  اسرائیل است اشاره می ىمقاومت فلسطین علیه ىفلسطین فقط به سازمان حماس که یکی از دهها سازمان و جبهه

ی از ئهامختلف دست به ترجمه هاىبه مناسبت تاحزب ما بارها کوشید .بخشیدن به استدالل خود به نفی مقاومت ملت فلسطین بپردازند

بزند و به افشای نیروهای ارتجاعی بپردازد که بی توجه به واقعییات ( جرج حبش)مطالب سیاسی و ادبیات سازمان برای آزادی فلسطین

به آلت دست  کوبند و عمالا  سیاسی سرزمین فلسطین و خیانت و ندانم کاری بر طبل جنگ داخلی و نابودی سازمان حماس می

نیروهای )  ی از سازمان آزادیبخش فلسطینئهاجرج حبش، بخش) سازمان برای آزادی فلسطین.نداآدمخوار تبدیل شده هاىصهیونیست

زادی آسازمان برای . رزمند اسرائیل می ىاین نبرد شرکت دارند و درکنارهم علیه ی از سازمان الفتح درئهاو بخش( ملی و سکوالر

کند و آن را حق طبیعی و  متر از حماس موشک به قلب دشمن خونخوار و بیرحم و متجاوز پرتاب نکرده و نمیک( جرج حبش)فلسطین

دراین  هاهمین امر مقاومت و یگانگی نبرد واحد ملت فلسطین سبب شد تاصهیونیست. داند خود می دفاع از مشروع ملت فلسطین در

ملت فلسطین قدر قدرتی رژیم اتمی و استعماری اسرائیل را درهم  ىقهرمانانه نبرد عادالنه و. نبرد به شکست مفتضح آمیزی تن دهند

به رسمیت شناختن دولت فلسطین .منطقه و جهان است هاىخلق ىشکست و این یک پیروزی برای نه تنها ملت فلسطین بلکه برای همه

درود ما به . آزادیخواهان جهان است ىت همهملت فلسطین و تحریم رژیم صهیونیست و نژادپرست اسرائیل خواس ىعنوان نمایندهه ب

 !ننگ و نفرت بر صهیونیسم و امپریالیسم. ملت قهرمان فلسطین

 

 فیسبوک توفان

 سخن هفته
 پنج شنبه بیست و هفتم نوامبر

 

 * * * * * * * * 
 

 زنده باد انقالب. انقالب مصر ادامه دارد

 
 

رتجاعی قانون اساسی رئیس جمهوری مصر هم چنان ادامه داشته و حکم اى و جنگ و گریز خیابانی علیهها اعتراضى ادامه

ى در ششمین روز از تظاهرات علیه.امروز هم بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در قاهره درگیری و زد و خورد روی داده است

ئی از هادان، قضات، بخشتصمیم اخیر محمد مرسی، مبنی بر افزایش اختیارات ریاست جمهوری، مردم، زنان، جوانان، کارمن

کارگران که به نیروهای چپ و دموکرات و ملی و ضد امپریالیست سمپاتی دارند در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و عمالا آن را به 

 .گویند انقالب و یا انقالب دوم سخن میى مردم متحد در میدان تحریر قاهره از ادامه. اشغال خود در آوردند

 سنی مبارک این عنصر خودفروخته را سرنگون کردند خواهان تغییرات بنیادی در جامعه هستند و امروزنیزح   مردم که متحداا 

نام مرسی جای ه خواهند دیکتاتور دیگری ب مردم نمی .ندای کردهئلمسلمین صف آراااخوان ىمقابل محمد مرسی مرتجع نماینده در

مقابل ضد  همین امروز در دانند اگر از خوبی میه ب( مردم) آنها.ریزد مبارک بنشیند و چون فرعون زمان خون آنها را در شیشه

مردم مصر  ىمبارزه.سنی مبارک در انتظارشان خواهد بودتر از دوران ح   ی دهشتناکئمحمد مرسی نایستند فردا ىانقالب و دارودسته
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کارگر و رهبری حزب مارکسیست  ىنقش طبقه. برای تحقق نان، آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی است و این تازه آغاز کاراست

 .وابستگی به امپریالیسم را رقم زند دیکتاتوری و ،اریدتواند پایان نظام سرمایه این جنبش می لنینیست در

 

  !زنده باد انقالب مصر

 !مرگ بر ارتجاع و امپریالیسم
 

* * * * * * * 
 

  شتیپیرامون جانباختن ستاربه( توفان) ایران حزب کار ىاطالعیه
 

 جمهوری اسالمیست مسئول مرگ ستار بهشتی رژیم جنایتکار

 
 هاىزیر شکنجه" های اجتماعی وبالگ نویس جوان و از فعاالن شبکه"ساله  19طبق گزارشات منتشره، ستار بهشتی کارگر 

" نیوز سحام"با سایت  اىآبان در مصاحبه 70شنبه  مادر ستار بهشتی روز سه. جانباخته است ،موران امنیتی رژیمأم ىربرمنشانهب

 :اظهارداشت

 

عموی ستار . » موران به کهریزک مراجعه کنیم و جنازه را تحویل بگیریمأند فردا صبح پس از هماهنگی با مااز ما خواسته« 

گویند که ستار   اند و به وی می که امروز دامادمان را احضار کرده تا این. تا امروز هیچ خبری از وی نداشتیم «: حسینی نیز گفته است

 » .هنگامی که علت فوت را جویا شدیم به ما گفتند خفه شوید و به شما ربطی ندارد. فوت کرده و به مادر و خواهر وی اطالع دهید

کهریزک  ىی، نگذارید به سرنوشت پروندهئنویس حین بازجو  درگذشت یک وبالگ"نیز در گزارشی با عنوان " بازتاب"سایت 

وی صورت  ىبه دلیل قصور یا تقصیر عوامل دخیل در پرونده بار این جوان که احتماالا   سفأت، درگذشت تنوشته اس" تبدیل شود

گرفته است، یادآور خاطرات تلخی نظیر مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین، مرگ زهرا بنی یعقوب، پزشکی در همدان، مرگ هاله 

 ."ه قطعی نرسیده استکهریزک است که تا کنون، هیچ یک به نتیج ىسحابی و پرونده

 

کراتیک و حقوق ودم هاىتواند به خواست مذهبی جمهوری اسالمی از آنجا که بنا بر ماهیتش نمیــ اری فاشیستی درژیم سرمایه

کند تا با  هراسناک است به این جهت تالش مذبوحانه می ،گسترش این مبارزات ىعموم مردم و نیروهای سیاسی پاسخ دهد و از دامنه

. عمل آورده از تداوم مبارزه ممانعت ب ،آنها ونت، با سرکوب و به زندان انداختن و شکنجه و قتل و یا تعهدات سنگین مالی ازاعمال خش

بروز  ىدرجامعه حاکم است زمینه.... بربریت  سرکوب و اختناق و ،عدالتی که ظلم و زور، تبعیضات، فساد، فقر و بی لیکن تا زمانی

قتل . قرون وسطائی را توان مقابله با آن نخواهد بود ىاضات نیزاجتناب ناپذیر است و رژیم لرزان و پوسیدهو اعتر هاو رشد این جنبش

بحران عمیق سیاسی و  رژیمی است که در هاىایران جریان دارد آخرین دست و پازدن ببندهای سیاسی که در ستار بهشتی و بگیر و

اجتماعی و  هاىرژیمی که تحمل حداقل فعالیت. بیند وشنی برای بقای خود نمیر ىهیچ آینده برد و سر میه اقتصادی و اجتماعی ب

پردازد، به آخر خط رسیده و  هراسد و به سرکوب آنها می شدت میه اجتماع ب ىمدنی آرام مردم را ندارد و از حضور مردم در صحنه

کام امپریالیسم و  دیر یا زود درسته در، ترسد جمهوری جنایتکار اسالمی که از مردمش بیش از اجانب می.محکوم به فروپاشی است

سیاسی و اجتماعی و احزاب  هاىکراتیک و آزادیوحقوق دم ضمن دفاع قاطع از( توفان) ایران حزب کار .صهیونیسم فرو خواهد رفت

 ىما ازهمه. ندک شدت آن را محکوم میه داند و ب رژیم جمهوری اسالمی را مسئول و مسبب مرگ ستار بهشتی می،...و هاسندیکا و

این عمل ضد  خواهیم به جمهوری اسالمی اعتراض کنند و لمللی مترقی میاو تشکالت بین هانیروهای مترقی و مردمی و سازمان

 .انسانی و بربرمنشانه را محکوم نمایند

 

 

 !دست مردم ایرانه هوری اسالمی بماری جدسرنگون باد رژیم سرمایه

 !ندانیان سیاسیآزادی فوری و بی قید و شرط تمامی ز

 !سوسیالیسم زنده باد آزادی و

 (توفان)حزب کارایران 
 خورشیدی 3193هیجده آبان ماه 
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 گزارشی از ایران
 امپریالیستی هاىمخرب جمهوری اسالمی و تحریمهاى چگونه سیاست

 .جان کودکان و زنان و مردان بیمار را به مخاطره انداخته است
 

و  هادولتی و خصوصی و درمانگاه هاىبیمارستان ىطور مختصر اشاره کردیم در همهه قبلی هم ب هاىکه در گزارش همچنان

 هاىفرسودگی بیمارستان ،کمبود پزشک عمومی و متخصص و تخت بیمارستانی. زنند در سراسر ایران بیماران موج می هامطب

لقرای ادر ام امری است که مردم ،ز بیمارانسطح نازل بهداشت و درمان و مراقبت ا، هادولتی، وضعیت بد خدمات دهی در بیمارستان

  .رود تا به فاجعه ختم گردد اخیر مشکالتی اضافه شده است که می هاىاما به این مصائب بخصوص در ماه. ندااسالم به آن عادت کرده

اره که تصویری هر چند محدود ولی واقعی از وضعیت موجود در این عرصه داشته باشید به آماری رسمی اش برای این

هزار نفر به  299در ایران ساالنه :" کند این انجمن اعالم می ىپرویز دریائی عضو انجمن علمی جراحان عمومی در کنگره: کنم می

هزار بیمار  92هزار مبتال به ایدز و  729در ایران ." میرند می هاهزار نفرشان بر اثر ابتال به این سرطان 09سرطان مبتال گشته که 

 نفر مبتال به میلیون 1سالمت حدود  ىمجله و طبق گزارشی از هزار کودک مبتال به هموفیلی 79ال مختلف آن و تاالسمی در اشک

  .العالج هستنداسخت و صعب بیماری  نوعی

با  (دیالیزی)کلیوی  و قلبی و تنفسی هاىو مبتالیان به ناراحتی بیماران مبتال به هموفیلی ، تاالسمی، سرطان، ام اس، آی ال اس

نخ جراحی  شیر خشک کودکان و حتی  صرع و فشار خون و هاىداروهای بیماری .بسیار جدی فقدان دارو مواجه هستند ىخاطرهم

در صد مواد اولیه داروها وارداتی است و سه در صد  09در شرایطی که . هم نایاب شده است و واکسن استاندارد و کاغذ استریل

نظیر سی تی اسکن، تجهیزات اتاق عمل،  تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی در صد 99و بیش از  طور کامله داروها ب

زندگی  در این عرصه، امپریالیستی ىهوشمندانه هاىثیرات تحریمأشود ، ت وارد می از خارج آمبوالنس پاالیش خون و آنژیوگرافی و

  .، نشانه گرفته است بیماران را

مخاطره  وضعیت ،و افزایش مخارج درمانی ات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهیو تجهیز فقدان، کمبود و گرانی دارو

 .منجر شود امپریالیستی هاىوضعیت عراق در زمان اعمال تحریم به انسانی شبیه اىتواند به فاجعه که می وجود آورده استه ب آمیزی

 .رت مختصر به این عوامل اشاره کنیمکنیم به صو محصول یک سری عوامل داخلی و خارجی است که سعی می این وضعیت

 

 عوامل داخلی فقدان، کمبود و گرانی دارو و مخارج درمانیــ  3

 نئولیبرالیستی جمهوری اسالمی هاىاری و سیاستدکثیف و ضد انسانی سرمایه ساختار  ــ الف

 آمده وجوده دارو و تجهیزات پزشکی ب ىبازار سیاهی که توسط باندهای مافیائی وارد کنندهــ  ب

 ( دارو سازی هاىکارخانه افزایش مخارج تولید)  هاحذف یارانهــ  پ

 ارز خارجی قیمت افزایش شدیدــ  ت

 هاعدم اختصاص سهم بهداشت از درآمد حذف یارانهث ــ 

 عدم اختصاص ارز دولتی به این بخشــ  ج

 هابیمه به داروخانه هاىعدم پرداخت بدهی شرکتــ  چ

 

کشی و ارزش قائل نشدن برای زندگی و  اری جمهوری اسالمی، ضعیفدنظام منحط سرمایه هاىیکی از پلیدترین ویژگی

بخش  زندگی خدمات اجتماعی و درمانی همگانی هاىنبود بیمه. ران و زحمتکشان جامعه استگسالمت و امنیت شغلی و اجتماعی کار

کارگر و کشاورز زحمتکشی که مبتال به . ار داده استاز کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را در معرض نابودی کامل قر عظیمی

وضعیت چنان وخیم و  هزار تومانی بخرد ؟ 099میلیون و  1یک آمپول  اىخود هفته ىتواند برای معالجه سرطان است چگونه می

ن با قیمت دالر یک دوره درمان بیماران سرطانی با هرسپتی: گوید غیر انسانی است که حتی صدای وزیر بهداشت هم درآمده و می

شود،چند درصد مردم توان پرداخت چنین  میلیون تومان تمام می 299میلیون تومان بود اما حاال همین دوره درمان  09تا  99پارسال 

 میلیون تومان را برای دارو دارند؟ 20 میلیون تومان یا حتی 99چند درصد مردم توان پرداخت  را دارند، اصالا  اىهزینه

آورند و ما فقط  مردم هر روز لیست داروهای سرطانی را پیش ما می:یسیون بهداشت مجلس می گویدشهریاری عضو کم

این داروها را بخواهد شاید بتوانید آن را تهیه کنید ولی مردم روستاها که به مسئولین  ،اگر یکی از نزدیکان مسئولین. شویم  شرمنده می

 729میلیون هزینه داشته و حاال  09میترال قلب  ىسال گذشته درمان دریچه .کنند مینأتوانند این داروها را ت دسترسی ندارند نمی

 ".میلیون شده است

سازی تجارت خارجی و حتی واگذاری واردات دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و  سیاست نئولیبرالیستی خصوصی

وجود آمدن بازار سیاه دارو ه باعث ب عواملی است که از و تجهیزات پزشکی دارو واردات تجاری مافیای هاىآزمایشگاهی به شرکت

 و تجهیزات بنجل و دست دوم پزشکی که با ارز دولتی دارو هااین شرکت. عمری به قدمت حیات ننگین جمهوری اسالمی دارد شده و

میلیاردی  هاىن به حساببیمارا و مصیبت رنج درد و بخشی از آن را وارد بازار سیاه ناصر خسرو کرده و از طریق و کنند وارد می

 .افزایند یشان میهابانک
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 درصدی ارزش ارزهای خارجی 199افزایش  تولید و هاىافزایش قیمت برق و آب و بنزین و در کل هزینه و هاحذف یارانه

ر معرض د ،شان را از خارج وارد کنند در صد مواد اولیه 09باید  داروسازی را که هاىبسیاری از کارخانه نسبت به پول داخلی،

 .ورشکستگی قرار داده است

در صد ، دستگاه دیالیز  209لوازم مصرفی پزشکی  ىرئیس کمیسیون بهداشت مجلس با افزایش نرخ ارز، هزینه ىبه گفته

دولت نه تنها سهم بخش بهداشت را از درآمد هدفمندی ": گوید او می. تر شده است درصد گران 199خون  ىدرصد و کیسه 129

 .خت نکرده است، بلکه ارز مرجع کافی نیز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص نداده استپردا هایارانه

ترین وظایف هر دولتی است ولی اینجا  ترین و حیاتی تامین دارو، جزو بدیهی:"گوید مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت می

دانیم ارز دارو را  ما هم نمی. د شود و مردم با پول خود، آن را بخرنددهند تا دارو وار شاهدیم که حتی ارز مورد نیاز دارو را هم نمی

دهند، تحریم هم نباشیم ، کسی به ما  میلیون دالر برای دارو اختصاص می 099میلیارد دالر، تنها  9/2ند ؟و وقتی به جای اکجا برده

 " .داروی رایگان نمی دهد

رضا . کنند درمانشان باالست خودداری می ىبیمارانی که هزینه بیماران سرطانی و ىبیمه از پرداخت هزینه هاىشرکت

که  با این درمان بیماران سرطانی باالست و ىهزینه" :گوید رضائی، مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت می

داروها مربوط به درمان سرطان قلم از این  99قلم داروی جدید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد و دستکم  299رئیس جمهور دستور داد 

 .کنند بیمه از تحت پوشش قراردادن این داروها شانه خالی می هاىبود، اما هنوز شرکت

 .کرد اىتوان از آن استفاده نمی ،مصرف که در مواقع ضروری بیمه تبدیل شده به مشتی کاغذ بی هاىدفترچه

تر از بسیاری کشورهای فقیر  زار تومان است که حتی پائینه 71از محل درآمد ناخالص ملی کمتر از  هاسهم سالمت ایرانی

کید أچهارم توسعه ت ىبا وجودی که در قانون برنامه .درمان از جیب مردم شده است هاىپائین باعث افزایش هزینه ىاین سرانه. است

 .درصد رسیده است 19درصد برسد با این حال سهم مردم به  19سالمت به زیر  ىشده بود که سهم مردم از پرداخت هزینه

 

 (تحریمهای امپریالیستی) عامل خارجی ــ  0

 درصد داروها که اکثراا  1داروسازی و  هاىمورد نیاز کارخانه ىدرصد مواد اولیه 09که در آغاز گزارش اشاره شد  همچنان

گونه  این ،و مبادالت مالی اهشود که با توجه به تحریم بانک از خارج وارد می هستند العالجاسخت و صعب هاىمربوط به بیماری

عقب نشاندن دولت ایران  هاکه هدف از تحریم اروپا مبنی بر این ىعلیرغم ادعای آمریکا و اتحادیه. واردات با مشکل مواجه شده است

وم خود مردم ایران و بیماران را گروگان اهداف ش شود ولی عمالا  تحریم داروئی و غذائی را شامل نمی یش است واهسته ىاز برنامه

 .نداقرار داده

آمریکائی از شرکت  هاىشرکت: " خبرگزاری رویترز در فروردین ماه سال جاری یعنی هشت ماه قبل در گزارشی نوشت

کوچک تولید پوشک، برای دریافت بدهی خود از بازرگانان ایرانی بابت فروش  هاىتا شرکت  گرفته( رک اند گوم  ) عظیم دارو سازی

همین خبر گزاری در گزارش دیگری از کاهش فروش . "نداکاالهای ضروری بشر دوستانه با مشکل مواجه شدهاقالم داروئی و دیگر 

صادرات خمیر کاغذ و ضایعات . دهد میلیون دالر خبر می 0/70میلیون دالر در سال گذشته به  1/20کاالهای پزشکی و داروئی از 

رویترز در این  .میلیون دالر افت کرده است 0/71میلیون دالر به  0/09کاغذ که شامل مواد خام برای تولید پوشک است نیز از 

مالی آمریکا که انجام  هاىتواند چنین کاالهائی را از آمریکا وارد کند اما تحریم اگرچه ایران هنوز می": کند گزارش تصریح می

 ."ا دشوار ساخته استآمریکائی ر هاىران ممنوع ساخته، فعالیت شرکتیسسات مالی اؤمبادالت مالی را با م

مجوز وزارت دارائی آمریکا برای داروهای ضد سرطان، برای :"گوید دوستان مجلس به رویترز می ىکیت گولد از کمیته

 ."توانند دسترسی داشته باشند، هیچ ارزشی ندارد سسات مالی به این داروها نمیؤم ىآمریکا علیه هاىبیماران ایرانی که به دلیل تحریم

ئی که مجوز الزم برای صادرات غذا هاحتی شرکت" :دبیر کل بی خاصیت سازمان ملل نیز در این مورد می گوید بان کی مون

به همین دلیل  .واسطه به منظور نقل و انتقاالت مالی با مشکل مواجه هستند هاىند، برای یافتن بانکاو دارو به ایران را دریافت کرده

 .ناراحتی قلبی و تنفسی  ند، از جمله داروهائی مانند داروهای ضد سرطانایاب شدهمختلف کم هاىداروها برای درمان بیماری

بیل کلینتون  ىمادلین آلبرایت وزیر امور خارجه ىواقعی و پلید امپریالیسم شاید بد نباشد به فیلم مصاحبه ىبرای یاد آوری چهره

کند تحریم عراق در زمان صدام باعث  از او سئوال می او در جواب خبرنگاری که. که هنوز هم در یوتوب هست نظری بیاندازیم 

: " اتمی هیروشیما، آیا این همه تلفات ارزشش را داشت؟ مادلین آلبرایت می گوید ىمرگ نیم میلیون کودک شد یعنی بیش از تلفات حمله

 ".ولی من فکر می کنم می ارزید. این انتخاب دشواری است
 

*** 

 

اجالس وسیع  در( توفان) ایران زب کارح ىنماینده ،متن سخنرانی رفیق

 و احزاب انقالبی در استانبولها سازمان
 

کمونیست و مترقی در استانبول  ،سازمان و حزب سیاسی ضد امپریالیستی 03نشستی مرکب از  0230در اواخر ماه اکتبر 

به  حزب به چند زبان ترجمه، ىنمایندهپیام زیر توسط رفیق . تشکیل شد و در مورد اوضاع خاورمیانه به بحث و گفتگو پرداختند

توفان الکترونیکی منتشر خواهد  ىآینده ىگزارش مشروح این نشست در شماره. سمع حضار رسید و مورد استقبال آنها قرارگرفت

 .شد
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 اقتصادی و تهدیدات نظامی به ایران توسط اى هعلل تحریم

 امپریالیست آمریکا و متحدینش چیست؟
 

 رفقای گرامی

 

جهان  هاىثر است، تضاد میان امپریالیسم و خلقؤتضادهای اساسی جهان که در تحوالت جهانی نقش داشته و در آنها م یکی از

. را فراهم آورد کند ابزار عملی و ذهنی آن زند و سعی می دست می اىمناطق نفوذ خویش به هر وسیله ىامپریالیسم برای توسعه. است

های خویش نیاز دارد، امپریالیسم به دستمزد ارزان برای تولید کاالی خویش نیاز دارد، امپریالیسم امپریالیسم به بازار فروش برای کاال

امپریالیسم برای تحقق این . برای تولید کاالهای خویش به مواد اولیه نیاز دارد که در ممالک دیگر در زیر خروارها خاک نهفته است

برقصند  هادست نشانده در ممالک جهان که تنها به ساز امپریالیست هاىحکومت رسد به خویش که خود بخود به انجام نمی هاىخواست

تناول نمایند و  طعمه را خود شخصاا  ىخویش رقبای خود را از میدان بدر کنند و همه ىنیاز دارد، آنها نیاز دارند که برای حفظ طعمه

 . ایجاد کنند که این وضعیت به نفع آنها در جهان حفظ شوداى زمینه

با کاهش منابع فسیلی در . است اىانرژی فسیلی و هسته ىترین مسایلی که امروز در جهان مطرح است، مسئله از قطعی یکی

برزیل به انرژی، وضعیتی در جهان ایجاد شده است که تسلط به منابع  و جهان و با نیاز کشورهای رو به توسعه نظیر چین، هندوستان

امپریالیسم آمریکا از زمان تولید نفت و تجارت آن توسط آقای . مر بود و نبود تبدیل کرده استرا به یک ا هاانرژی برای امپریالیست

را " استاندارد اویل کمپانی"شرکت نفتی " استاندارد" هاىراکفلر برای سوخت در چراغ های نفتی گرد سوز با لوله المپا تحت نام چراغ

یت نفت در جنگ جهانی اول با سفر پرزیدنت روزولت به عربستان سعودی به بنیانگذاری کرد و با تولید اتومبیل و روشن شدن اهم

از همان تاریخ جنگ پنهانی بر سر تسلط بر منابع انرژی میان آمریکا و انگلستان در جهان و . ترین منابع نفت جهان دست یافت بزرگ

گلیس بدل شدند و عربستان سعودی در خدمت آمریکا نفوذ ان ىبه منطقه... ایران، عراق، کویت و . ویژه در خاورمیانه در گرفته ب

دامن زدن به . اوج خود رسیده است ىشود و امروز به نقطه حیاتی روز بروز بیشتر تشدید می ىمبارزه بر سر کسب این ماده. ماند

ک آنها و تضعیف ممال ىخارج کرده و با تجزیه هاجنگ مسلمان و مسیحی در آفریقا تا مناطق نفت خیز را از زیر نفوذ مسلمان

ی ئدر سودان، نیجریه، سومالی، کنیا و مالی و سایر ممالک آفریقا، مرکزی و ایجاد نفاق به منابع اولیه آنها دست پیدا کنند هاىحکومت

حجاب زنان  ىآورند و مسئله ذهنی توجیه تجاوزات را به کشورهای اسالمی فراهم می ىدر همین رابطه زمینه .خوبی مشهود استه ب

روز و سیاست تبلیغاتی خود  ىسال وجود داشته است به مسئله 7099عدم تساوی حقوق زنان و مردان در ممالک اسالمی را که  و یا

 هاىدهند، از مسلمانان به عنوان آدم کشند و اسالم ستیزی را رواج می سوزانند و از محمد کاریکاتور می قرآن می. کنند بدل می

اندازند تا ثابت کنند خودشان  راه می هایکباره جنبش لختیه ب. برند نام می... ستیز، ضد کودک وتروریست، خطرناک، مردساالر، زن 

 هم زنان و هم مردانخواهند  که ماهیت امر در این است که این عده می ند، در حالیاشوند ارتجاعی که لخت نمی هاند و مسلمانامترقی

تجاوز به  ىیافته برای آن است تا در افکار عمومی زمینه ا و تبلیغات سازماناین کاره ىهمه. ممالک نفت خیز مسلمان را لخت کنند

ایران نگاه کنید بخشی از وظایفی که  ىبه نقش اپوزیسیون خود فروخته اىشما اگر لحظه. کشورهای نفت خیز مسلمان فراهم شود

سازی برای تجاوز به کشورهای  ی آنها ایجاد زمینهاسالم ستیز. ندابه عهده گرفته ،آمریکا به عهده آنها گذارده است" سیا"سازمان 

داشتن و نگهداری منابع انرژی نیستند و حضورشان  ىشایسته هامسلمان است تا به مردم ممالک خود چنین تفهیم کنند که این وحشی

حق خواهند آنچه را که  ا میکنند، زیر اندازند و آسایش و رفاه ما را که ناشی از وجود انرژی است تهدید می زندگی ما را به خطر می

ما، کسانی محسوب می  هاىشوند و ملت کم کم امپریالیستها مالک منابع نفتی ما می. و منبع آسایش ماست، تصاحب کنند ما!! طبیعی

ایه با همین منظور بود که یکی از سیاستمداران آمریکائی به کن. گردند که گویا می خواهند با توحش جلوی پیشرفت تمدن را بگیرند

دهد که امپریالیست  این سخنان صمیمانه، نشان می". نفت آمریکا به اشتباه در زیر خاک عربستان سعودی قرار گرفته است: "گفت

در مناطق  منابع نفتی عربستان سعودی اکثراا . آمریکا مترصد آن است که در صورت کمبود نفتش، خاک عربستان سعودی را اشغال کند

این نفوذ نه تنها از نظر مذهبی است، بلکه با تهدیدهای . اسالمی ایران هستند یشیعیان در زیر نفوذ جمهورشیعه نشین قرار دارد و 

اسرائیل و آمریکا در منطقه، با حمایت ایران از مردم فلسطین و لبنان از نظر سیاسی نیز بسیار ب رد داشته و برای  ىایران علیه

طور کلی، توسط عمال ه این است که تبلیغات ضد اسالمی و نه ضد ادیان ب. کند جمهوری اسالمی ایران محبوبیت خلق می

ذهنی این  ىبرای تصاحب نفت جهان و زمینه سازی توجیه گرانه هادر جهان را باید در متن سیاست عمومی امپریالیست هاامپریالیست

اپوزیسیون سازی تقلبی دست زده و قبیله گرائی و آنجا که پای مسلمان و مسیحی  در میان نیست، مانند لیبی به . تجاوز ارزیابی کرد

کنند تا با بمباران مردم غیر نظامی و ایجاد عدم امنیت و  را تشویق می... دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از مردم غیرنظامی

تا نفت عراق را از چنگ تکیه کردند  هادر عراق به کردها و شیعیان بر ضد سنی. کشورها به منابع نفتی آنها دست پیدا کنند ىتجزیه

در آذربایجان شیعه، تهدید روسیه و ارمنستان و ایران و ترک زبانی را . میان خودشان تقسیم کنند ،در آوردهه ب هاو چینی هاروس

ه بهم اکنون نفت خلیج فارس . دخالت خود و ترکیه در آنجا نمودند تا جای پای مهمی در آنجا کسب کنند و نفتش را غارت کنند ىوسیله

 هاایران تنها کشوری در منطقه است که امپریالیست. آمریکا و انگلیس و تا حدودی فرانسه است هاىجز ایران در دست امپریالیست

برعکس در اثر نفوذ ایران در عراق شیعه مذهب و در عربستان سعودی در بخش . را به کف آورند ند زمام امور سیاسی آناموفق نشده

مبارزه با . در منطقه در خطر است هاوضعیتی ایجاد شده است که منافع راهبردی امپریالیست... ن و لبنان وشیعه نشین و بحرین و یم

نفت ایران از طریق یک رژیم دست نشانده، جنایتکار و مستبد در ایران،  هاىتسلط بر چاه. دهد مذهب شیعه بوی نفت و خون می

بهای نفت به جنگ  ىتواند از طریق تعیین خودسرانه یست آمریکا داده که میدست امپریاله گلوگاه اروپا و چین و هندوستان را ب

 .ش استابرود که هم اکنون قدرت نظامی و اقتصادیش را مدیون به حراج گذاردن منابع نفتی اىروسیه
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این کشور  ىکنند و در پی تجزیه قوم گرائی را مطرح می ىخبری نیست، مسئله اىدر مناطقی که از جنگ شیعه و سنی و قبیله

ولی در حال حاضر . هرگز دلشان برای اجرای حقوق بشر و یا احترام به حقوق ملل در ایران نسوخته است هاامپریالیست. آیند بر می

یکباره در ه ب. قرار گرفته است" مورد تهدید هافارس"گوناگون وجود دارند که حقوقشان از طرف  هاىیادشان آمده که در ایران ملته ب

و  هارود، از نقض حقوق اقلیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نه تنها از نقض حقوق بشر در ایران سخن می هاىامهقطعن ىهمه

. ندادست خودشان در ممالک دیگر شدهه خواهان حق تعیین سرنوشت ب هایکباره امپریالیسته ب. آید مذاهب نیز سخن به میان می

 هاو رژیم طالبانی و بارزانی در عراق، که تازگی ندارد و ده هاو صهیونیست هایستنیست با امپریالوهمدستی ک ردهای ناسیونال شو

آذری با دولت ترکیه و جمهوری آذربایجان و دادن امکانات مالی و تجهیزاتی به ى نیستهاوسال است ادامه دارد و همدستی ناسیونال شو

نفت ایران است و نه برای تحقق  هاىصهیونیسم برای تسلط به چاهایران با تکیه بر امپریالیسم و  ىآنها، همه و همه در خدمت تجزیه

تواند در مبارزه با امپریالیسم و در راه تحقق  حقوق دموکراتیک ملل و رفع ستم ملی از آنها، در دنیای امروز رفع ستم ملی تنها می

" لقمه های ریز و چرب"ست که به صورت توسط ممالکی ا هاصورت قبول رقیت امپریالیست بی طبقه تحقق یابد، درغیر این ىجامعه

خود را  ىبهترین نمونه هم اکنون مستعمرات به ظاهر مستقل کشورهای سابق یوگسالوی است که حتی قادر نیستند بودجه. ندادر آمده

جرج بوش و ک رد به پای بوسی  ىراستی این اپوزیسیون مصلحت گرای ایران کجا بود، در موقعی که احزاب خود فروخته. مین کنندأت

به ایران بودند؟ این اپوزیسیون یادش رفته که  هاکردند و خواهان تجاوز امپریالیست طالبانی و بارزانی رفته بودند و با آنها همکاری می

 . مشترک تشکیل داده بود ىبرای حفظ وحدت در مقابل جمهوری اسالمی با آنها جبهه

هند و برزیل به مواد خام بیشتر نیاز پیدا می کند، تضادها بر سر کسب یابد و همراه با  هر چه بیشتر کشور چین توسعه می

اگر وضعیت منطقه . مین منافع خود آنها دیدأحمایت چین از ایران و یا روسیه از ایران را باید در کادر ت. گردد مناطق نفوذ تشدید می

 ىران سر کار بیاید که مانند محمد رضا شاه گماشتهطوری بگردد که دست آمریکا در ایران و خلیج فارس باز گردد و رژیمی در ای

تواند با پول  وقت اروپا نمی آن. افتد مین انرژی و یا درآمد ملی به خطر میأوقت منافع ملی چین و روسیه نیز برای ت آمریکا باشد، آن

ر بپردازد، که این وابستگی کامل اروپا به دال" معتبر"اروپا باید نفت خود را با ارز . نام یورو از آمریکا نفت بخرده بی اعتبار خود ب

خاطر آن ه چین و روسیه شده است، بلکه ب ىحمایت چین و روسیه از ایران نه به خاطر آن است که گویا ایران مستعمره. آمریکاست

زن قوا را در مهمی مانند ایران در معادالت منطقه، خطر بزرگی برای منافع این ممالک است و توا ىاست که از دست رفتن مهره

در منطقه، همیشه  هاو صهیونیسم در متن سیاست عام امپریالیست هاالبته همدستان امپریالیست. دهد شدت تغییر میه سطح جهانی ب

که استقالل ایران از  نمایند، در حالی چین و روسیه تحریک و ترغیب می ىکنند و همه را برای مبارزه علیه همین شایعه را تبلیغ می

غرب و صهیونیسم است که برای تسلط بر  هاىشود، از جانب بخش مهمی از امپریالیست ا نیست که مورد تهدید واقع میجانب آنه

 .     مورد تهدید است اىنفت و ممانعت از دستیابی ایران به فنآوری هسته هاىچاه

ت پیدا کند، این خطر را برای آنها دارد و صنایع پیشرفته دس اىمخالف آن هستند که ایران به انرژی هسته هاکه امپریالیست این

نفت به  ىکه ایران با دست یافتن به فنآوری مدرن و خودکفائی داخلی، دست بازتری در تعیین بهای نفت و مقدار استخراج و عرضه

به کاهش  اا تالش در جهت خودکفائی، طبیعت ،اىمین انرژی از طریق هستهأت. بازار و نیاز کمتری به کسب ارز خارجی داشته باشد

خاطر استفاده در امور پتروشیمی حفظ ه بعدی ایران ب هاىشود و نفت ایران را برای نسل داخلی منجر می ىفروش نفت در عرصه

آتی ایران  هاىنسل ىگذارد و آینده دستیابی به این فنآوری دست ایران را در کاهش و یا افزایش و تعیین بهای نفت باز می. خواهد کرد

که بتواند  طوریه ایران مستقل از انرژی نفت، ب. این عمل با سیاست عمومی امپریالیسم در ایران منطبق نیست. کند مین میأرا ت

فروش برساند و صاحب ارز خارجی گردد، مغایر سیاست ه را در منطقه ب اىخودش اورانیوم خودش را غنی سازد و انرژی هسته

منطقه است و منجر به کاهش تولید نفت و افزایش بهای آن به صورت سرسام آور لطه کشیدن کشورهای امپریالیستی برای به زیر س  

افزایش بهای نفت، ممالک امپریالیستی را دچار اختالل در تولید می کند، زیرا کاالهای آنها امکان رقابت با کاالهای چینی را که . است

برای امپریالیست آمریکا تسلط بر منطقه و ایران یک امر . ندشوند، ندار در بدترین شرایط استثماری به صورت ارزان قیمت تهیه می

 .حیاتی است

 

 رفقای گرامی

 

که همه جانبه " اپوزیسیون شورای ملی و ارتش آزاد سوریه.ضد انقالب است جریان داردانقالب نیست، سوریه امروز در آنچه

رژیم هاى گیرد با خواسته عربی و رژیم ترکیه قرار میمورد حمایت مادی و معنوی امپریالیست جنایتکارآمریکا و ممالک ارتجاعی 

سازند، زیرا این تالشی در ... خواهند حکومت سوریه را از درون متالشی استعمارگران می. صهیونیستی اسرائیل نیز تطابق دارد

به  غربیهاىدولت. تر متحقق گردد ایران تجاوز نظامی به کشور ما سهل ىجهت مصلحت اسرائیل است که با خالی شدن پشت جبهه

کراسی که مردم سوریه مستحق آن وکنند و نه در جهت برقراری آزادی و دم هت این مصلحت حرکت میجویژه آمریکا در 

ژوئن خبر داد که افسران سازمان جاسوسی آمریکا در جنوب ترکیه به سازماندهی فراریان و خود  27نیویورک تایمز .هستند

حزب ما تجاوز نظامی .کند مین میأرا ت" ارتش آزاد سوریه" ىبستان سعودی نیز حقوق ماهیانهپردازند و عر فروختگان سوری می

بارها تحلیل کرده است،  حزب ما .کند است برای تجاوز مسقیم ناتو به این کشور، قویا محکوم می اىترکیه به سوریه  که  مقدمه

سیاست . فرمان آمریکا باشد بر مسند قدرت بنشاننده ی را که گوش بنظیر رژیم لیب اىپی آن هستند که رژیم گماشته در هامپریالیستا

خاورمیانه و خلیج فارس و کنترل کامل منابع نفت و گاز و دیگر منابع  ىراهبری امپریالیست آمریکا هژمونی بالمنازع در منطقه

 .حقق چنین هدف ارتجاعیبرای ت هادست امپریالیست یست دراوسیله" شورای ملی سوریه و ارتش آزاد آن." طبیعی است
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کنترل بر ایران کنترل بر یک  .گاه تضادهای جهان است ایران کلید منطقه و گرهیم اطور که بیان داشته همان، رفقای عزیز

سال آینده برای امپریالیست آمریکا  هامهم راهبردی در جغرافیای سیاسی جهان بوده و غارت منابع بزرگ انرژی را برای ده ىمنطقه

حضور آمریکا و سایر . شود امپریالیست آمریکا باز و بسته می ىوقت با اراده هرمز شیر نفت جهان است که آن ىتنگه. کند میمین أت

بمب اتمی موهومی ایران تنها  ىمسئله. کند در منطقه، خطری برای امنیت جهان است و امنیت مردم منطقه را تهدید می هاامپریالیست

از ماهیت اهداف اشغالگرانه و  هار منطقه است و سازش جمهوری اسالمی با امپریالیستیک دروغ توجیهی برای تسلط ب

 . آنها هرگز نخواهد کاست ىتجاوزکارانه

ایران را بر ضد مردم ایران، یک کشتار ضد بشری ارزیابی  ىاقتصادی علیه ىجنایتکارانه هاىتحریم( توفان) حزب کار ایران

سشان امپریالیست آمریکا أو در ر هاه در ایران بروز خواهد کرد را به گردن امپریالیستکند و مسئولیت مستقیم فجایعی ک می

 .کند آنها را محکوم می ،جنگ افروزانه، ضد بشری و غیر قانونی دانسته حزب ما این اقدامات را قویاا . گذارد می

مترقی و ضد امپریالیست ایران را بر  کرات،ودمى هاو سازمان هامردم  و گروه ىهمه ،متعدد هاىحزب ما با  صدور بیانیه

 .و تهدیدات نظامی بایستند هامقابل  زورگوئی فراخوانده است تا در هااقتصادی و جنگ افروزی امپریالیست هاىضد تحریم

داند که مورد نفرت  اری جمهوری اسالمی را یک رژیم ارتجاعی و  سرکوبگر میدرژیم سرمایه( توفان) ایران حزب کار

مردم ایران است و نه قوای متجاوز بیگانه که تنها و  ىم ایران قرار دارد، ولی سرنگونی این رژیم فاسد و جنایتکار وظیفهاکثریت مرد

هرگز  هاامپریالیست. خویش را در نظر داشته و با هدف مستعمره کردن ایران به کشور ما حمله خواهد کرد ىتنها منافع غارتگرانه

ضد امپریالیستی  ىحزب ما معتقد است مبارزه. ریاکاری بر پیشانی آنها نوشته است. ندابشر نبوده حامی آزادی و دموکراسی و حقوق

رژیم جمهوری اسالمی که ایران را به زندان کارگران و  سیاسی جدا نیست و هاىکراتیک و آزادیواز مبارزه برای حقوق دم

ترسد و حاضر است برای بقای  ان بیش از دشمنان خارجی میاز مردم ایر ،زحمتکشان و عموم مردم شریف ایران تبدیل کرده است

 ىحزب ما با هوشیاری تمام ضمن افشای توطئه. مسند قدرت باقی بماند بدهد تا بر هامنحوسش هر امتیازی را به امپریالیست

ژیم جمهوری اسالمی را ر ىو محکوم کردن  تحریم اقتصادی و هر نوع تهدیدی نظامی به ایران  اقدامات سرکوبگرانه هاامپریالیست

 نماید و از هیچ کوششی در کراتیک کارگران و زحمتکشان و عموم مردم تحت ستم ایران قاطعانه حمایت میومحکوم و از حقوق دم

 .ورزد اجانب دریغ نمی ىشان و مبارزه علیهاسازماندهی مردم برای تحقق حقوق حقه

 

* * * * * * * * 

  ی باراک اوباماو پیروز انتخابات آمریکاىحاشیه در

 کراسیودم باب دیکتاتوری و در
 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پیروزی باراک اوباما به پایان رسید جالب توجه است طبق گزارشات رسمی برخی 

 تعداد کالا  انتخابات شرکت نکردند و در ،از واجدین شرایط(۰09بیش از)آمریکا بخش بسیار بزرگی  هاىازرسانه

انتخابات آمریکا شرکت  به تصورما تعداد واجدین شرایط که در.دورگذشته کمتر بوده است ان به مراتب ازشرکت کنندگ

یکی را برگزیند  ،زور کاندیدای صاحب زر و است بین دو "آزاد"اقلیتی ناچیز .باشد عجیبی نمی ىبیش ازاینهاست واین پدیده ندانکرده

 . شود ش عمل کند تا شاید فرجیاشهروندی ىبه وظیفه و

نه  کراسی به معنای قدرت خلق و حکومت مردم بر مردم است ووپاسخ به این پرسش که دم بورژاوئی در هاىایدئولوگ

نپذیرفتن آن  ن آنهاست وینوع بهتر کراسی است و ازوبه شما خواهند گفت که این عین دم ،حاکمیت ده در صد اهالی بر نود درصد مردم

 .سی استکراوبه معنای عدم اعتقاد به دم

 زیرا درعالم علم اجتماعی و. کنند نادرست است یکدیگر را نفی می کراسی ناقض یکدیگرند وودم وری وتاین نظر که دیکتا

 .هم جدائی ناپذیرند مقوله از طبقاتی این دو

 ت وسسئول ابرابر مجلس نمایندگان م ت درلدو ،گیرد انتخابات پارلمانی صورت می لمثل منظماا افی ،بورژوائی هاىدولت در

پذیرد  جائی تحقق می زمانی و فقط در ،اعمال حاکمیت یک اقلیت اجتماع بر اکثریت جامعه است ،عمل اما این دموکراسی که در.غیره

برای  دیگر زحمتکشان به منافع طبقاتی خود پی برند و اما همین که کارگران و. استثمار خود با مقاومتی روبرو نگردد که بوژوازی در

 .دهد را نشان می سیمای دیکتاتوری عریان خود، خود گاه دولت بورژوائی سیمای دیگر ن به پیکار برخیزند،آنمین آأت

دموکراسی همراه با هم پیش  اینجا دیکتاتوری و در.شود دموکراسی هیچگاه نفی نمی ،بورژوازی ىبدیهیست برای طبقه

طور ه ب .زحتمکشان قبال کارگران و دیکتاتوری در اری ودسرمایه ،سیاسی ،مسلط اقتصادی ىدموکراسی نسبت به طبقه :روند می

 ىنسبت به برخی به شیوه کند و دیکتاتوری عمل می ىشیوهه اری دولت نسبت به بعضی طبقات بدسرمایه هاىکلی در تمام نظام

صاحب  ىطبقه ،یک طبقه اساس اعمال حاکمیت اما در ،اشکال متنوع غربی به رغم تطورات و هاىدموکراسی ىنمونه. دموکراتیک

را حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری  در آمریکا شما رسماا  .استثمارشونده است ؛مالکیت بر سایر طبقات فاقد مالکیت قدرت و

ان عنوه نهایت ب در مالی باشید تا بتوانید در شوهای انتخاباتی شرکت کنید و ىمیلیون دالر پشتوانه 999 که صاحب شرط اینه دارید ب

ی ئچنین است ماهیت دموکراسی بورژوا.....بوژوازی عمل کنید ىفرهنگی واجتماعی ونظامی طبقه،اقتصادی هاىمجری سیاست

 .پارلمانی

 فیسبوک توفان 

 سخن هفته
 جمعه نهم نوامبر
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 اجازه ندهیم تراژدی به قدرت رسیدن رژیم اسالمی تکرار شود
 .کند خود دردی را دوا نمیه رفتن رژیم خود ب

 

ام با نگرانی در مورد ایران طرح کرده و خواهان ؤت مسئوالنه و  ند تن از خوانندگان عزیز نشریات توفان سئواالت مهمی راچ

 فعاالنه کنند و با احساس مسئولیت سئوال طرح می ،نشریات توفان ىاین دوستان تشکرکنیم که با مطالعه ابتدا باید از .پاسخ شدند

 .باشند دن مسائل سیاسی میخواهان بحث و گفتگو و باز ش

ژیم م ندید که گویا بعد از پاشیدن ر  یژکه باید هوشیار بود و همه چیز را فقط در سرنگونی ر   نخست این:"نویسند این دوستان می

با  همه گروه و سازمان که چرا این دوم این. دیدیم با سرنگونی شاه همه چیز  درست نشد مثالا . گردد برطرف می هانابسامانی ىهمه

 ...".کنند و حزب کارایران چه پاسخ و راه حلی برای این معضل دارد گر وحدت نمیییکد

 

این نظر است که  حزب ما بر ،یماکید داشتهأنشریات توفان تحلیل کرده و ت طور که بارها در همان! دوستان و رفقای گرامی

و معضالت جاری در  هادالت اجتماعی و رفع نابرابریخود منجر به استقرار آزادی و عه سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی خود ب

انقالب عظیم  .تحول اجتماعی حرف اول را خواهد زد و تعیین کننده است ماهیت رهبری سیاسی یک انقالب و هر.میهنمان نخواهد شد

ف گردید و شکست ش در نیمه راه متوقاسیاسی ىنیروی رهبری کننده ىدلیل ماهیت ارتجاعی و عقب ماندهه ب 91و مردمی بهمن 

دموکراتیک مردم از انقالب مشروطه و بهمن هنوز  هاىایران است و خواسته ىامروز جمهوری اسالمی سد راه تکامل جامعه .خورد

انقالب آتی مردم ایران  باید  .حقوق مدنی نیست حجاب و ىدولت و یا مسئله این مطالبات فقط شامل جدائی دین از. ندامتحقق نگردیده

این .مرد درجهت استقرار عدالت اجتماعی نیز خیز برداردو پاسخ گوئی به آزادی بیان و احزاب و اجتماعات و برابری زن عالوه بر 

 ،ترین مطالبات معیشتی مردم هستند اری داشته باشد تا بتوان به نان، مسکن و کار که مهمدباید جهت گیری ضد سرمایه اا مبارزه حتم

ضد  مردمی و عدالتخواهانه باید جهت گیری ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی و دموکراتیک واز طرفی هر انقالب . پاسخ گوید

به باورما  تمام نیروهائی که .شکوفان گام بردارد استعماری نیز داشته باشد و با اتکا به نیروی خود برای نظامی آزاد و دموکراتیک و

نیروهای استعماری موضع روشن  مقابل امپریالیسم و از طرفی دراری جمهوری اسالمی هستند و دموافق سرنگونی رژیم سرمایه

مردم و درنهایت یک آلترناتیو  هاىو در جهت تحقق خواسته متنوع دموکراتیک با یکدیگرهمکاری کنند هاىتوانند درعرصه دارند می

که با استقراریک حکومت این نیست  ،زحمتکشان ایران درد نهائی کارگران و ىولی چاره. دموکراتیک مردمی گام بردارند

اری و مالکیت خصوصی بر داختالفات طبقاتی و بهره کشی فرد از فرد که از مناسبات سرمایه ىدموکراتیک بورژوائی بتوان به مسئله

اری دهبرای پاسخ به درد و رنج نهائی جامعه باید مناسبات سوسیالیستی را جایگیزین مناسبات سرمای .پاسخ داد ،خیزد ابزار تولید بر می

استقرار دیکتاتوری پرولتاریا،  جای دموکراسی بورژوائی نشاند و این چیزی جزه به عبارت دیگر دموکراسی سوسیالیستی را ب .کرد

ــ کارگر مسلح به ایدئولوژی مارکسیستی  ىبرای تحقق چنین امری به حزب طبقه. دهد دموکراسی برای اکثریت جامعه معنا نمی

منافع گوناگون است عمل  پروالریستی که متشکل از دستجات مختلف با ىتواندهمانند یک جبهه حزبی نمیچنین .لنینیستی الزم است

استقالل طبقاتی حزب و پرچم . کند واحد عمل می ىکارگر با اراده ىحزب طبقه این حزب جائی برای فراکسیون نیست، زیرا در.کند

 ،سوسیالیستی ىتوان با انقالب سوسیالیستی به سوی استقرار جامعه که میتنها با چنین حزبی است . لنینیسم هویت چنین حزبی است 

به اتحاد عمل با  رزمد و دموکراتیک می هاىحزب ما درعین حال که برای خواسته. کمونیستی رهنمون شد ىفاز نخست جامعه

واحد  سنگر عوت برای وحدت دررا به د هااما کمونیست،پردازد نیروهای مستقل و دموکرات و میهندوست و ضد امپریالیست می

سی سال ساختمان سوسیالیسم  به  رویزیونیسم کهن و مدرن موضع روشن دارند، به انقالب کبیر اکتبر شوروی و ىحزب لنینی که علیه

یه به کید کرده که راه خروج از سردرگمی کنونی تکأفراخوانده است و ت... ش باوردارنداآوردهای تاریخی رهبری رفیق استالین و دست

هم  داد، سره از ناسره را از توان تمامی مدعیان سوسالیسم را مورد محک قرار فقط با برافراشتن این پرچم است که می لنینیسم است و

این  ما در. تاریخی خود پاسخ گوید ىکارگر به وظیفه ىعنوان پیشقراول طبقهه منطقی ب شفاف و بی تزلزل و اىتمیز داد و با مبارزه

اری و دطبقاتی که دشمنان رنگارنگ کمونیسم و با پشتوانه مالی و معنوی جهان سرمایه ىسنگ والخ وپیچیده و پر راه سهمگین

رفقای کمونیست و دلسوز را که به لنینیسم  ىدست همه ،دهند س و ناامیدی جوالن میأند و با پاشاندن تخم یاامپریالیستی کمین کرده

 .هستیم  میمانه با آنهافشاریم و خواهان همکاری ص وفادارند می

 .فشاریم گرمی میه ایران، دستتان راب به امیدسرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار آزادی و سوسیالیسم در

* * * * * * * * 

 

 فیسبوک گشت و گذاری در
 گلچینی از مطالب متنوع روز

 کنیم افشا را پرست نژاد هاىتصهیونیس همدستان بشکنیم، را سکوت
  "گردانیم تا اسرائیل برای چهل سال آرام گیرد قرون وسطی برمیما غزه را به "
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 یا و سوریه و ایران در بشر حقوق نقض به گویند، می سخن بشر حقوق از دروغ به که یئآمریکا و یئاروپا امپریالیستی ممالک

 از کردند، می پاره گلو،  ....سرکوب و زور و مظل و هاانسان حقوق نقض از...لیبی و افغانستان و عراق پاشاندن فرو از قبل ،گذشته در

 اما امروز . ...آخر الی ....کنند می بیتابی سوریه مورد در بشردوستانه دخالت برای از گفتندو می سخن لیبی در هوائیى ممنوعه پرواز

 گرفته خفقان فلسطین دفاع بی و اهبیگن مردم و کودکان کردن پاره تکه و بربرمنشانه هاىبمباران و غزه نوار دهشتناک فجایع قبال در

 خبری غزه نوار فراز بر اسرائیل هاى جنگنده هوائی پرواز ممنوعیت از نیست، خبری بشردوستانه دخالت دهند،از نمی تکان لب د،نا

 نژادپرست و فاشیست و مسلح دانه دنب تا دولت تجاوز تمام بیشرمی با تازه .نیست خبری اسرائیل اقتصادی مجازات و تحریم از .نیست

 این.دهند می مردم خورد به و نندک می هم توجیه "حماس" پرانی موشک مقابل در خود از دفاع "قالب نیزدر غزه نوار به را اسرائیل

اینجا ر در .ندا بسته فلسطین ملت فیزیکی نابودی به همت کمر و ندااسرائیل هیتلرصفت رژیم همدستًا  عمال "متمدن" جانوران

 ،گویند سازمان حماس و هم اسرائیل سخن می ىهم علیه ،درغزه" موهومی سوم ىگشودن جبهه"یاناتی که از ضروری است به جر

 .اسرائیل است  ببرند هاىنفع صهیونیست اشاره کرد تا خوانندگان بیشتر پی به ماهیت ارتجاعی چنین شعاری که به

    

" سوم بود ىبههج"سکیستی و شبه ترتسکیستی در حرف ترت منحرف هاىبین برخی از سازمان زمانی در" سوم ىجبهه"شعار 

ولی !!. سوی اسرائیله سوی حماس شلیک کنند و یک تیر به که سربازانش تصمیم داشتند در نبرد غزه در چهار سال پیش یک تیر ب

یستی و متجاوز نفع رژیم صهیونه تبلیغاتشان ب ىضد فلسطینیی شرکت داشتند زیرا شعارشان، سیاستشان و همه ىجبهه درعمل در

در حرف هم وجود ندارد و تولید کنندگان چنین شعار ارتجاعی شهامت دفاع از آن را  یحت اىامروز دیگر چنین جبهه. اسرائیل تمام شد

طور یواشکی بسیار کمرنگ و ضعیف و خفیف بمباران غزه را محکوم نمودند، اگرچه در ه و ب اىندارند و خجوالنه با صدور اعالمیه

ی نظیر حزب کمونیست ئهااحزاب و سازمان .مورد بمباران غزه توسط اسرائیل در .ب دانستن سازمان مقاومت حماسقالب مسب

تئوری دو "جمله چنین جریانات مرتجعی هستند که درلنجزار  از هاکارگری تقوائیسم، سازمان اقلیت، حزب کمونیست م ل م مائویست

این جریانات  .ی آمریکا و اسرائیل رژیم جمهوری اسالمی را سرنگون سازندخواهند در پارکاب می فرورفته و "ارتجاعی قطب

به همدست  فلسطین و لبنان عمالا  عراق، سوریه، لیبی، افغانستان، به هاتجاوز امپریالیست رابطه با خرابکار شبه ترتسکیست در

این جریانات به ظاهر چپ از طرح شعار فوری و  .کنند ند و به ارتجاع جهانی خدمت میامنطقه تبدیل شده هاىخلق ىامپریالیسم علیه

 کنند زیرا امپریالیسم را به پرهیز می... از کشورهای تحت اشغال نظیر افغانستان و عراق وها بی قید و شرط امپریالیست

 .ندوظیفه هست کمپ ضد انقالب مشغول انجام چنین است مواضع سیاسی این جریانات که در. دهند ترجیح می" سیاسی اسالم"

*  *  *  *  * 

 تحریم اقتصادی یعنی اعدام با ابزاری دیگر

 
حزب ضد کمونیست کارگری عامل "طلبان و  ی نظیر مجاهدین و  سلطنتئهارنگارنگ، سازمان هاىنیستووقتی ناسیونال شو

 هاىوجیه و تائید تحریمکنند و در اشکال مختلف به ت مسبب را جمهوری اسالمی تحلیل می ،گویند مورد تحریم سخن می در" اسرائیل

دنبال ه کنند و ب دهند از تجاوز نظامی به ایران دفاع می مجازی نیز جوالن می ىاین جریانات که در عرصه. پردازند اقتصادی می

 :مطلب کوتاه زیر پاسخی است به این مزدوران خودفروختگان سیاسی. ی و سوری کردن ایران هستندئسیاست لیبیا

مخالف قهر و  های امپریالیستئتوگو. رود عنوان قتل عمد بسیار سخن میه بورژوا لیبرالی غرب ب هاىاز اعدام در رسانه

ماه  72دقیقه مورخ  09خبرنگار برنامه  ىدیگر با حوصله به مصاحبه اما اگر اعدام قتل عمد است پس یک بار. خشونت و اعدام هستند

ریاست جمهوری بیل کلینتون توجه فرمائید تا پی به  ىرجه آمریکا در دورهخا ، وزیر اسبق امور"مادلین آلبرایت"با خانم  7000مه 

 ..که برای مردم ما در حال صورت گرفتن است ببرید اىعمق دروغ و ریاکاری و فاجعه

 اند، بیش از نیم میلیون کودک جان خود را از دست داده[ ها در عراق، بر اثر تحریم]یم که اما شنیده": پرسد مجری برنامه می

 "را داشت ؟ اىیعنی بیش از تعداد کودکانی که در هیروشیما مردند؛ آیا این اقدام ارزش چنین هزینه

اگر این قتل عمد نیست پس چیست؟ اگر این . "ما معتقدیم که ارزش آن را داشت": دهد  ، با صراحت پاسخ می"مادلین آلبرایت"

 اعدام کودکان و محرومان جامعه نیست پس چیست؟

مردم  ىعلیه"دمکرات و اتحادیه اروپای سوسیال دمکرات "جنایتکارانه توسط آمریکای  هاىکنید که همین تحریمحال توجه 

گیرد و جامعه  ما را می ىفقدان دارو و دیگر مایحتاج اولیه جان محرومان جامعه. آفرینند ایران در حال اجرا شدن است و جنایت می

قتل عمد یعنی اعدام مردم ایران است و پیامدهای  ،مردم ىی و بانکی و وسایل زندگی اولیهنفتی و گاز هاىتحریم. برد را به قهقرا می

  .آن مردم را تا همینجا به فالکت کشانده است
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ضد بشری را محکوم کنند بلکه باید فعاالنه با پیکاری متحد  هاىایرانیان و آزادیخواهان بیداروجدان نه تنها باید این تحریم ىهمه

مصیبت باری برای مردم  ىتکرار سناریوی عراق فاجعه.همه مزدوران مدافعان این قتل عمد به پاخیزند ىای لغو آن و علیهو جانانه بر

ماهیت احزاب و  تک تک ایرانیان میهندوست و مترقی است که پرده از ىوظیفه.همین امروز برخیزیم زیرا فردا دیر است. ایران است

ری، مجاهدین و سلطنت طلبان گمهتدی، حزب کمونیست کار ایران، کومله ات کردستانکرونظیر حزب دم اىمحافل خودفروخته

دشمنان  ىبدون مبارزه علیه. روانند بردارند و به افشای بی امان آنها بپردازند هاو صهیونیست هادنبال  امپریالیسته رنگارنگ که ب

 .بودکراسی ممکن نخواهد ورنگارنگ مردم ایران کسب آزادی و استقالل و دم

......... 

 
*  *  *  *  *  *  * 

 پایان کار ایران تریبونال با همدستی نمایندگان امپریالیست
 

 
« 2972که در ژوئن « کارزار مردمی ایران تریبونال»تحت نام " بشریت ىجنایت علیه"دادگاه جمهوری اسالمی ایران به جرم 

 .داد رژیم جمهوری اسالمی به کارخود پایان در الهه برگزار شد با محکومیت 2972در لندن و در اکتبر 

اپوزیسیون  هاىاز سازمان اىاما این کارزار نشان داد که عده. پایان رسید  به... های دیگر سازی این تریبونال هم مثل واقعه

قاضی در این نمایش  که تحت عنوان دادستان و هاند که بیشرمانه با نمایندگان امپریالیستاجمهوری اسالمی تا چه اندازه سقوط کرده

یکی از افتخارات آقای دادستان، پیام اخوان، .کنند همکاری نموده و بدان افتخار هم می ند،اشرکت داشتند و برنامه را مهندسی کرده

آقای اخوان بمباران و . در زندان به قتل رسید هارئیس جمهور قانونی اسبق کشور یوگسالوی است که توسط امپریالیست ىمحاکمه

 .گیرد بیند و از آن الهام می سران جمهوری اسالمی می ىیوگسالوی را الگوی خوبی برای محاکمه ىهتجزی

منحرف و  هاىنظیر مجاهدین و حزب کمونیست کارگری و برخی از سازمان اىحضور سازمان و احزاب خودفروخته

و سازمان فدائیان اقلیت در این ( م.ل .م) ئویستمرکزی سازمان راه کارگر، حزب ما ىاین جریانات ضد انقالب نظیر کمیته ىدنبالچه

 ىقبال تحریم و تجاوز امپریالیستی به ایران مبین این امر است که این بخش از اپوزیسیون  به بهانه تریبونال و عدم موضع گیری در

 . استلمللی و سازمان همکاری  اسالمی تبدیل شده اجمهوری اسالمی به همدست جهانخواران بین ىمبارزه علیه

طبقاتی و تکیه بر این اصل که مبارزه برای سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسالمی، نه تنها باید با تکیه بر  ىتشدید مبارزه

آنها نیز مبارزه نماید، یک امر  هاىنیروی الیزال مردم ایران تحقق پذیرد، بلکه باید همواره بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم و دسیسه 

همدستان امپریالیسم و صهیونیسم در  در مقابلمبارزان انقالبی  ىجبهه ضد انقالب،انقالب و  ىالبی برای تعیین جبههروشن و شفاف انق

سرنوشت غم .خیانت سقوط خواهد کرد و در نزد مردم ایران بی اعتبار خواهد گشت ىنیروی سیاسی جز این گوید به دره.ایران است

نیوز ونقش ارتجاعی سازمان  امپریالیستی شهرزاد ىبه پروژه. است رگری بسیار آموزندهانگیز سازمان مجاهدین و حزب کمونیست کا

 یه دریافت کمک مالی از امپریالیست هلند نگاه کنید، بسیار آموزنده است جاقلیت در تو

 

  *  *  *  * *  * 

 

 نادانیست ،علت وجودی دین و خرافات
 

 وجدان مذهبی در.را تنها از ترس حفظ میکنند "خدا" افراد مذهبی پیوند با ىهمه.جهل و نادانی و خود تائید آن است ىدین زائیده

 برای علم و دانش.دهد تشکیل می "مافوق طبیعت" و ایمان به یک نیروی "خدا" وضعی که ارائه شود، محور آن را دگم هر سطح و

 کند، بلکه خود چ نوع ضعفی را جبران نمیجبران ضعف، مذهب هی پاسخ نیاز معنوی و اما در.نیست اىچیز شناخته شده "خدا"

ه تنها رخوت و فلجی و سرگشتگی و پریشانی ب ،مذهب به صورت افیون مسموم. و تصریح و تقدیس آنهاست هاگویاترین بیان ضعف

 .دارد طبقات استثمارگر جای داشته و ىآورد و تنها با این ماهیت و نقش طبقاتی ارتجاعی است که نزد همه همراه می

طور بهبود نسبی  ی به یمن انقالبات صنعتی و تحوالت فرهنگی و پیشرفت علم و همینئوز جایگاه مذهب در جوامع اروپاامر

زیرا نظام فئودالی بهترین بستر برای نشو و .کراتیک ضعیف گشته استووضعیت مادی و بهداشی، آموزشی و فرهنگی و حقوق دم

آن اندازه به مبارزه با مذهب پرداخت که نیاز وی بود  اما بورژوازی تا.رهم شکست نمای مذهب و کلیسا و قدرت روحانیون بود که د

و تداوم استثمار بهره جست و  هاپس از آن خود نیز از مذهب برای تخدیر توده. یعنی سرنگونی نظام فئودالیته و کسب قدرت سیاسی

تقویت مذهب و نیروهای میرنده ( ارتجاع سیاسی)امپریالیسم  اری بهدویژه با پیدایش انحصارات و تکامل سرمایهه ب. جوید هنوزهم می

 ........اری ضروری استداجتماعی برای بقای نظام سرمایه

هستی مذهب شدند را  ىباری، باید ریشه های اجتماعی مذهب، شرایط عینی و آن روابط اجتماعی را که باعث پدید آمدن و ادامه

ابزار تولید و فراهم آمدن شرایط مناسب مادی  ش آگاهانه برای الغای مالکیت خصوصی برطبقاتی و تال ىدر متن مبارزه درک کنیم و

اوست ، وجدانی که از افیون دین رها  ىنهاد انسان حاکم شود که شایسته وجدانی در ،طوالنی تاریخی ىو فرهنگی و دریک پروسه

 باشد
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 کنند پاسخی به جاهالن سیاسی که به ورزشکاران ایران توهین می
 

ند و اورزشی پرداخته هاىانقالبی نماهای مسخره نیز مانند رژیم جمهوری اسالمی به تکفیر ورزشکاران ایران در میدان اىپاره

ایران در  هاىبه انقالبی پیروزیش   هاىاین بیچاره. دارند ند، توهین و تحقیر روا میابه افتخاراتی که آنها برای وطنشان خلق کرده

رژیم جمهوری  هاىجهانی، بلکه پیروزی هاىیروزی مردم ایران بر ضد رژیم جمهوری اسالمی و دسیسهمسابقات جهانی را نه پ

ند و تاریخ مبارزات مردم ایران را اآنها که دستی در آتش دارند و از روند مبارزات انقالبی بیرون آمده. آورند اسالمی به حساب می

پرو "که  نخست به مخالفت با ورزش برخاستند و فوتبال را نخست به علت ایندانند که رژیم آخوندها از همان روز  شناسند، می می

اری ذمردان بیرون است، تکفیر کردند و در کار مسابقات جهانی فوتبال و آسیا با شرکت تیم ملی ایران اخالل نمودند و از برگ ى"پاچه

معینی از ورزش را  هاىممانعت کردند و تنها رشتهورزشی مختلط  هاىو سالن هااز حضور زنان به ورزشگاه. جلو گرفتند هابازی

 خواستند کشتی و فوتبال و وزنه برداری را از بین ببرند و به جایش با الهام از آنها از همان روز نخست می. تشخیص دادند" اسالمی"

 هاىوانان میهن ما در میدانکه امروز ج این. رسمیت بشناسنده غزوات پیامبر اسالم اسب سواری و شمشیربازی را مرسوم دارند و ب

آنها نیست، بلکه علیرغم میل  هاىجهانی افتخار آفرینند و از احساس غرور ملی سرشارند، ناشی از رضایت جمهوری اسالمی و تالش

ظ دهد تا هویت خویش را حف این افتخارات، افتخارات مردم میهن ماست و به مردم ما نیرو می. و خرابکاری آنهاست هاآنها و دسیسه

 ىآنها، حتی علیه ىمبارزه هاشود دستآوردهای مردم را که محصول سال نمی. کرده در مقابل دشمنان مردم و کشورشان ایستادگی کنند

مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی در این . رژیم جمهوری اسالمی بوده است، به حساب جمهوری اسالمی گذارد و آنها را تخطئه کرد

ما باید رژیم جمهوری . ویژه زنان ایران استه و مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران و ب ثرؤعرصه نیز یک مبارزه م

ورزشی فعال بوده و در  هاىورزشی شکست دهیم و بخواهیم که مردم ما اعم از زن و مرد در تمام عرصه ىاسالمی را در عرصه

 ورزشی در برابری کامل زن و مرد افزایش دهند هاىرشتهخویش را برای شرکت در تمام  هاىمسابقات شرکت کنند و خواست

 

رژیم  ىآنها را سرسپرده ىپردازند و همه ایران می هاىجمهوری اسالمی به نفی فوتبالیست ىمبارزه علیه ىدگماتیست به بهانه اىعده

 .کنند ی اسالمی تحلیل میئمافیا

خاطرشجاعت و ه فوتبالیست تیم ملی، علی کریمی را که ب این افراد ماجراجو و بی خرد. شود بیان می ببینید چه اراجیفی

نفر و  هامحبوب میلیون ،حمایت از محرومان جامعه و 88در جریان خرداد  ایران انتقاد به رژیم و دفاع از مردم ش دراصراحت لهجه

 :کنند عنوان همدست فاشیسم و مافیای حاکم محکوم میه جای گرفته است، ب آنها قلوب در

 ،شود پانصد میلیون تومانی می ىباشند که از جیب مردم ایران که هزینه ی حکومتی میئی کریمی از باندهای مافیاامثال عل«

به  فرمایند و می"بزرگواری"اری دشوند و بعد هم مانند تمامی تفنگداران سرمایه خرین مدل سوار میآ هاىبرند و ماشین سود می

ه کند این ب ارتجاعی دست ساخت رژیم بازی می هاىی مانند خود مهناز افشار در فیلمبه نظر من کسان". کنند رسیدگی می"محرومان 

باشند از یک طرف دستشان در جیب رژیم غارتگر است در  رفیق دزد شریک غافله می "ورزشکاران وهنرمندان مردمی"اصطالح 

از طرف دیگر هم خود را از  کنند و عی شرکت میارتجا هاىی رژیم و فیلمئفوتبال مافیا ىمردم زحمتکش به وسیلههاى هتود مارثاست

 » یک دروغ بزرگ است ،دانند مردم می

اجتماعی عاجزند و ازهمین رو به آنارشیسم و نهیلیسم در  ىببینند، از درک مسائل پیچیده این عده تمام شعاع یک دایره را نمی

شرایط  دهد که فقط در یای مافیای فوتبال چه اتفاقاتی روی میدن تجارت فوتبال در دنیای صنعت و در فهمند که اینان نمی. نداغلتیده

 .کنکرت قابل فهم خواهند بود و نه با شعارهای کلی مشخص و

نجاست غوطه "در اینکه فالن فوتبالیست میلیاردر است پس همدست مافیاست و .توان به جنگ واقعییات رفت با دگم اندیشی نمی

  :نمونه توجه کنید شرایط مشخص است، حال به دو مسئله در ساده کردن قضیه است عدم درک "میخورد

 

 ىلندن به این بهانه که کمیته 2972 المپیک هاىرژیم اشغالگر صهیونیستی با شرکت ورزشکاران فلسطینی در بازی ــ 7

 .لمللی المپیک، شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت شناخته است، مخالفت کردابین

ورزشی با هویت فلسطینی و  هاىنژادپرست اسرائیل ورزشکاران فلسطینی را به زندان می اندازد تا آنها نتوانند در میدان رژیم

بازداشت وی موجی از اعتراض در سراسر . فوتبالیست فلسطینی است "سرسک"از جمله این اسراء یکی . با پرچم فلسطین ظاهر شوند

  .جهان تولید کرده است

پیشین فوتبال فرانسه و منچستر یونایتد، برخورد رژیم صهیونیستی با ورزشکاران فلسطینی را مورد  ىستاره "نااریک کانتو"

وی به کارزار آزادی . اسرائیل شد هاىفوتبالیست اسیر فلسطینی در زندان" محمود سرسک"انتقاد قرار داده و خواستار آزادی فوری 

 .لمللی آزاد گردیدااثر فشاربین نجام درسرا ژیم اسرائیل دست به اعتصاب غذا زد وبازیکن مظلوم فلسطین پیوست که در زندان ر

مقابل  علی کریمی به لحاظ مالی گنجشکی در..... زد در لیگ مافیای انگلیس توپ می است و فراموش نکنیم اریک کانتونا میلیاردر

 .قوست

 

بازیکن آفریقایی تیم سویالی اسپانیا پس از گل  تهوکنه فلسطین کشتار مردم بیگنا نوارغزه و ىجریان بمباران وحشیانه درــ  2

 تی شرتی که با پرچم فلسطین مزین شده بود همبستگی خود را نسبت به مردم فلسطین نشان داد و زدن پیراهنش را درآورد و
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 مقایسه با وی در به لحاظ مالیعلی کریمی ... است و فراموش نکنیم کنتوته نیزمیلیاردر.اسرائیل برانگیخت ىافکارعمومی را علیه

 .گنجشکی درمقابل قوست

بی  نه با شعارهای کلی و حرکت سیاسی را باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص مورد قضاوت قرار داد و ارزش هر

 داد و اض سربند سبزدر حد امکاناتش ندای اعتر علی کریمی با مچ ۸۸ جریان اعتراضات سال اگر در.سیاه وسفید دیدن قضیه ارتباط و

آگاهی وی است که نسبت به هموطنانش بی  شعورو دوم بازی مجبورش کردند مچبند را از دستش درآورد نشان از شجاعت و ىدر نیمه

 .یشهانه با بلبل زبانی و شود ش مطرح میاعملکرد مشخص اجتماعی و انسان با رفتار هر.تفاوت نیست

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

  آن باراک اوباما ىدفاع بیشرمانه از امپریالیسم و نمایندهانتخابات آمریکا و 
 

 را امپریالیستی هاىسیاست رسماا  دیگر چهارسال وی .شد انتخاب مردم توسط ظاهراا  اوباما باراک آمریکا، جمهور رئیس

 نخواهد تکان سرمایه بصاح ىجامعه از بخشی درصدی یک ىنماینده آمریکا اریدسرمایهى گندیده سیستم .دهد می ادامه میش درلباس

 جنگ سیاست نیز آمریکا مرزهای از خارج در. گرفت نخواهد صورت اساسی تغییر آمریکا ىجامعه محروم مردم وضعیت در .خورد

 پوست سیاه مرد یک انتخاب و هالیودی شوی گشای مشکل آجیل با کالم یک در. یافت خواهد ادامه کشورها به تجاوز و تهدید و طلبانه

 ...... است شغال برادر زرد سگ .شد نخواهد حل مشکلی هیچ جمهور رئیس بعنوان پوست سفید زن یک یا و

 بخش امید ،بربر و انسانی ضد و پوسیده مانظ اینى علیه کارگران شدن متشکل و ستریتا وال در مردمی هاىتظاهرات ىادامه

 خزد بیرون درصدی 99 هاىجنبش چنین دل از تواند می تنها مردمی آلترناتیو و است

سیستم  ،نداتهسو از امپریالیسم و استعمار به دفاع برخا "ستئیکراسی آمریکاودم"آمالشان  ىکه کعبه هاایرانی از اىعده

به این . دانند مرد حالل مشکالت داخلی و خارجی آمریکا می و اوباما را "کراتیکودم"آزاد و  انتخاباتی آمریکا را کامالا 

سال پیش باراک اوباما سیاست داخلی خود را اشتغال زائی و پائین  4 ن امپریالیسم باید متذکر شد کهخوردگان و سر سپردگا فریب

میلیون نفری که هیچ نوع  99بهداشتی برای کل جامعه و به ویژه برای هاى بیمهى در صد، حل مسئله 0.9آوردن سطح بیکاری به 

لتحصیل نشوند، حل بحران مسکن افارغها نش آموزان، بیسواد از دبیرستانبهداشتی ندارند، حل مسائل آموزشی در جامعه که داى بیمه

فشارد و زندگی آنها را  لتحصیالن را میادانشجوئی که حلقوم فارغهاى خانواده را به فالکت نشانده است، حل مشکالت وامها که میلیون

هم اکنون . با فریب و حقه بین مردم تبلیغ کرد..... و  ،هاو بانکها به گروگان گرفته است، حذف امتیازهای میلیونی به رؤسای کمپانی

در صد باقی مانده است،  8بیکاری در سطح . نداگذرد و هم چنان این مشکالت در جامعه حل نشده، باقی مانده سال از آن کارزار می 0

ها بهداشتی ندارند، میلیون ىفر بیمهمیلیون ن 99دهند، هنوز  به هجوم خود به خارج کشور برای کسب حداکثر سود ادامه میها سرمایه

مسکن نوساز وجود دارد ولی مردم قدرت خرید و یا اجاره کردن آنها را ندارند ، حذف خدمات اجتماعی هم چنان ادامه دارد، و هزاران 

 ریخته شدها و کمپانیها میلیارد دالر از مالیات مردم به جیب بانک

وباما بخشی از سیاست خارجی خود را، پایان دادن به تجاوز آمریکا به خاورمیانه، سال پیش در کارزار انتخاباتی باراک ا 0در 

مخفی آمریکا در جهان و به ویژه برچیدن زندان مخوف گوانتاناما، ایجاد تفاهم و اعتماد بین هاى فلسطین، انحالل زندانى حل مسئله

هوری اوباما نه تنها جنگ در خاورمیانه پایان نیافته است سال از رئیس جم 0پس از گذشت . معرفی کرد.... آمریکا و جهان عرب، 

ناتو و آمریکا با تپه خاک یکسان شده است، ى بلکه تجاوز وحشیانه به افغانستان هم چنان ادامه دارد ، کشور لیبی با بمباران وحشیانه

خود دولت اوباما بر تبلیغات جنگ  کند، های عربی عربده کشی می مردم فلسطین و کشورى دولت نژاد پرست اسرائیل هنوز علیه

ى مردم ایران و سوریه افزوده است و آشکارا و رسمی از جنگ افروزی و جنایات دولت صهیونیستی اسرائیل علیهى افروزانه علیه

به دهند، مردم جهان  مخفی و نیمه مخفی آمریکا در جهان به کار خود ادامه میهاى ، زندان.کند مردم ایران و اعراب حمایت می

میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات  799در انتخاباتی که بیش از ....... درستی هنوز نسبت به رفتار آمریکا بسیار بدبین هستند و

میلیاردها  ىکرات به پشتوانهودرصد است و دو حزب جمهوریخواه و دم 99شرکت نمی کنند و در صد شرکت کنندگان کمتر از 

کراتیک و ربطی به وچنین انتخاباتی از بنیان ضد دم. کراتیک باشدوتواند دم نمی ،رسند ت میبزرگ به قدر هاىکمپانی.دالر

 .واقعی مردم آمریکا باشد ىتواند نماینده اوباما گرگی در لباس میش است و نمی .زحمتکشان ندارد

. 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 ربطی به بمب اتمی نداردى اموضوع انرژی هسته

 
جمهوری اسالمی  تبلیغ " بمب اتمی"ى پندارند و علیه و بمب اتمی را یکی می اىانرژی هسته ىدومقوله اىا عدهپرسش اینجاست چر

اینجا با  روی سخن ما در. ند و یا جیره خوار اجانب هستندادام تبلیغات امپریالیستی گرفتار آمده دانند و درااین عده یا ن.کنند می

 به هر حال. کنند ایران را به طرفداری از بمب اتمی متهم می حزب کار ،کودکانه هاىلجاجتست که از روی نادانی و ا لوحانی ساده

 صورت به موضع تجریدی و انداخت درغیر این پیچیده باید با دوچشم به تمام شعاع یک دایره نظر برای درک یک مطلب علمی و
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 ىطور موشکافانه به مسئلهه که بیش از ده سال پیش ب حزب ما از نخستین نیروی سیاسی در ایران بود .بدفهمی درخواهیم غلتید

پاسخ منطقی و  بینی صحیح از تشدید تضادهای منطقه و هجوم امپریالیسم و تهدید به تجاوز نظامی به ایران پرداخت و با پیش اىهسته

 :تم چنین می گویدمورد ا طور مختصرتوفان دره ب. و مناقشات بین آمریکا و ایران  داده است اىعلمی به انرژی هسته

ممالک جهان از جمله ایران موظف شوند پروتکل الحاقی به منع گسترش  ىلمللی همهاما خواهان آنیم که در یک مرجع بینــ  7

جای مبارزه ه باید ب هاچرا کمونیست .جایگزین کنند اتمی در سراسر جهان هاىانهدام سالح ،تر اتمی را با پروتکل الحاقی هاىسالح

حق " برگزیدگان"این بدان معناست که فقط بخشی از . اتمی و حق استفاده از آن با گسترش آن فقط مخالفت کنند  هاىالحبا تولید س

اتمی هستیم و نه حفظ آن  هاىما هوادار نابودی سالح. باشند و دارا بودن سالح اتمی حق انحصاری آنهاست  دارند سالح اتمی داشته

 .پذیرش منع گسترش آن ىبه بهانه

هر  رسمیت شناختن یک حق به معنی حمایت از تحقق آن دره ب. رسمیت شناختن یک حق دموکراتیک استه سخن بر سر بــ  2

 ما هوادار حق دموکراتیک زن و شوهر در تصمیم.شرایط و با هر قیمت نیست

وکراتیک به مفهوم آن نیست که شناسیم ولی این پذیرش یک حق دم رسمیت میه را ب خود آنها در امر طالق هستیم و آن ىمستقالنه

 کنیم ما هر طالق مشخصی را بدون توجه به فواید و یا مضرات آن نیز توصیه می

پذیرند که آمریکا حق داشتن  ند با لکنت زبان میاخلع سالح شده هستند و کامالا  هاثیر تبلیغات امپریالیستأشدت تحت ته که ب هابعضی

حال اگر روزی مردم این کشورها تصمیم به تولید بمب اتم گرفتند باید .دنندار... ویتنام و کوبا یا  شمالی و ىبمب اتم را دارد اما کره

 اسرائیل و فرانسه اما  آمریکا و. ؟ آنها نباید دارای چنین حقی باشند"ندتکرات هسوغیر دم"زیرا حق ندارند زیرا  ،مجازات شوند

بزدل که بسیار هومانیسم تشریف دارند مرعوب جنگ روانی امپریالیستی  هاىتاپورتونیس ؟ توانند و باید دارای چنین حقی باشند می

 .کنند استعماری را تبلیغ می هاىرسانه هاىو دروغ همان اراجیف شده و

باید . توان با خط کش راست و مستقیم معین کرد و شناخت  پرپیچ و تاب جهان کنونی را نمی ىمبارزه عیار ند کهااینان هنوز نفهمیده

طبقاتی  ىبرای کشف حقیقت باید از آگاهی دانش مبارزه. توان به حقیقت مسلم دست یافت داشت تنها با صداقت داشتن نمی توجه

درستی و صداقت کافی نیست تا قادر شویم حقیقت را دریابیم ، بلکه باید درستی و صداقت را با دانش و آگاهی از . برخوردار بود 

بهترین معیار اصولی و انسانی کشف حقیقت، . م آمیخت تا بتوان به کشف حقیقت دست یافت طبقاتی دره ىاصول و اسلوب مبارزه

صهیونستی است، به اتفاقات و  ،دول امپریالیستی کنترل مجازی کنونی که در هاىثیر پذیری از رسانهأنگاهی آزادانه ، مستقل و بدون ت

کند که حقیقت  عقل سلیم حکم می. کنند، می باشد میل خویش تفسیر می هب طور که دیگران طور که هست و نه آن وقایع جهان کنونی آن

یا انکار هرگونه همکاری با دول  مالک راستین و حقیقی آزادگی عدم و هیگان. را باید از آزادگان پذیرفت و نه از بیگانه پرستان

فقط یک  اىهسته ىمسئله. است طر، اسرائیلارتجاعی چون عربستان سعودی، ترکیه، ق هاىامپریالیستی چه شرقی و چه غربی و رژیم

که در عراق و  ربهانه است زیرا هدف امپریالیست آمریکا موضوع کنترل منابع طبیعی و به مستعمره تبدیل کردن ایران است همانطو

 عمل نموده است.... افغانستان و لیبی و

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

 م ایران استداخلی مرد ىسرنگونی رژیم جمهوری اسالمی وظیفه
ای امروز یدن. آمریکا کمک بگیریم یجز این نداریم که از بیرون حت اىدهیم چاره همه تلفات می رسد و این ن نمیاوقتی زورم"

 ."با دنیای دیروز تفاوت دارد باید از خشک مغزی و تقدس طلبی ضد امپریالیستی دست کشید

کرات کردستان و یا کومله شرم دارد ولی همان وگی سازمانی خود به حزب دمابراز بیان وابست پاسخ ما به این دوست فیسبوکی که از

ایران و یا سوریه و نظایر آنها تنها  هاىکه سرنگونی رژیم این است ،کند نیستی و تجزیه طلبانه را مدام تکرار میونظرات ناسیونال شو

هر کس مبارزه بر ضد . انجام گیرد هاو صهیونیست هاستامپریالی هاىخودشان و بر ضد دخالت و دسیسه هاىباید با دست توانای ملت

مردم  .رژیم جمهوری اسالمی را با مبارزه بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم پیوند نزند، عامل آگاه یا ناآگاه دشمنان مردم ایران است

با کارزار مجاهدین و سلطنت طلبان و  نما هم اکنو .ند اعتمادی ندارنداسیاسی که نوکری اجانب را پذیرفته هاىهرگز به این دسته ایران

ایران را  ىفریب خوردگان در تریبونال لندنی روبرو هستیم که سرنخش در دست محافل امپریالیستی است و تدارک جنگ علیه

سیونی ایرانی همان اپوزی هاىاین دارو دسته ىهمه. سرمشق سوریه برای تجربه اندوزی در مورد ایران بسیار آموزنده است. بینند می

به ایران حمله کنند و جنگ داخلی راه  هاخواهند در پارکابی امپریالیست اپوزیسیونی که می. کند هستند که آمریکا دارد آنها را َعلَم می

ده آنها این شعار امپریالیستی را نفهمی. الهام بخش اعمال زشت آنهاست" وطنیم کنیم که بی افتخار می"و " ما بی وطنیم"شعار  . بیاندازند

این مدعیان مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی مسلط شده  ىخط مشی منصور حکمت بر همه. دهند و موذیانه به کمونیسم نسبت می

مصالحه با این . هستند هاامپریالیست ىآنها خواهان آزادی و استقالل ایران نیستند، آنها خواهان ایرانی زبون و مستعمره. است

این اپوزیسیون خودفروخته و نوکر  هاباید در کنار امپریالیست. کارگر ایران است ىم ایران و طبقهخودفروختگان بر ضد مصالح مرد

 .اجنبی را افشاء کرد و مردم را نسبت به ماهیت آنها آگاه نمود وگرنه بسیار دیر خواهد شد

. 

*  *  *  *  *  *  * 

 انقالبی در فیسبوک را نخوریم هاىفریب پروفایل
 

خط سیاسی آنها  متمرکز  روی شوید که اگر بر برو میوگوناگون ر هاىیلابا پروف هافیسبوک شما با انواع و اقسام آدمدر دنیای مجازی 

شخصی  اا اخیر .پرسه زنی در فیسبوک برای چیست اینهمه هستند و نبال چه اهدافیه دآورید که این افراد ب هیچگاه سر در نمی نشوید
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اما وقتی به مواضع سیاسی و خطوط . یل خود برگزید و فیسبوکش را با تصویر استالین مزین نمودعکس رفیق استالین را بعنوان پروفا

عنوان یکی ه فکری این فرد متمرکز شدیم  چنین یافتیم که ایشان از منصور حکمت رهبر دلقک و اسرائیلی حزب کمونیست کارگری ب

دوستی باور ندارد و فهمیده و نفهمیده از  میهن ىگوید، به مسئله ن میکند، از جنایات استالین سخ از رهبران جنبش کمونیستی یاد می

با نام و تصویر  اینان .چنین کسانی هدفی  جر ایجاد اغتشاش فکری و مشوب افکار ندارند. و الغیر...نماید جهان وطنیسم دفاع می

 گیرد و از پیش کشتارها را به گردن می  ىکنند که همه استالینی دفاع می آنها از. روند می استالین استالین به جنگ لنینیسم و مفسر آن

یاران حکمتی خود الئیک  از فوراا  کامنتی هر چنین مارگیر شعبده بازی با ،جالب اینجاست .داند می را محکوم به فروپاشی حکومتش

 ىیارانه عمل نمایند و چهرهفیسبوک هوش ىخوب است رفقا در عرصه ......زند بیرون می از زیر قبایش کند و دم خروس دریافت می

   .کنند، بر مال سازند چنین افراد شارالتانی را که از نام و تصویر انقالبیون سوء استفاده می

* * * * * * * 

 

فلسطین، سوریه و  هاىآکسیون شکوهمند در شیلی در همبستگی با خلق

  ایران

 

 

 

 

 

ایران، فلسطین  هاىدفاع از خلق نوامبر در 71ر سانتیاگو شنبه د( یئایآکسیون پرولتار) رفقای حزب کمونیست شیلی تظاهرات

سیس این حزب صورت گرفت از اعتقاد أمناسب سی و سومین سالگرد ته که ب و سوریه و در محکومیت رژیم صهیونیستی اسرائیل

فلسطین و  هاىدفاع از خلق .گیرد سرچشمه می لمللی و انترناسیونالیسم پرولتریاسراسر جهان به همبستگی بیناى هعمیق کمونیست

 را در سراسر جهان دو هامارکسیست لنینیست ىیفهظو ،نداقرارگرفته هاو صهیونیست هاسوریه که مورد تجاوز مستقیم امپریالیست

 ی کردن ایران وئلیبیا اقتصادی و خیز بر داشتن بر ىجنایتکارانه هاىایران و ژرفش تحریم به تهدید به تجاوز نظامی. کند چندان می

 هاىتهاست با انتشار بیانیهدم (توفان) ایران شوم استعمار را به صدا درآورد و حزب کار هاىقتل عام مردم و تصرف منابع نفتی  زنگ

فراخوانی که . جهان را برای درهم شکستن این توطئه فراخوانده است هاىاحزاب انقالبی و مارکسیست لنینیست و خلق ىهمه سیاسی

 .هاو صهیونیست هاامپریالیست خلق ایران است و نه ىیفهظاری جمهوری اسالمی ودکه سرنگونی رژیم سرمایهکید گشته است أآن ت در

به ندای ما پاسخ انترناسونالیستی خود  بارها ...فقای شیلی، اسپانیا، فرانسه، دانمارک، ترکیه، نروژ، اکوادور، ونزئوال، کلمبیا، آلمان،ر

اقتصادی  هاىو تحریم به ایران اعتراضی به تقبیح و محکومیت تهدید و تجاوز هاىری آکسیوناذرا داده و با صدور اعالمیه و برگ

فلسطین، سوریه و ایران گرمابخش ما  هاىآکسیون موفقیت آمیز رفقای شیلی در سانتیاگو در همبستگی با خلق. مبادرت ورزیدند

کارگران و زحمتکشان ایران برای استقرار . ارتجاع جهانی استامپریالیسم و  ىمبارزه علیه در و منطقه ایران هاىو خلق هاکمونیست

جهان به  هاىحمایت خلق لمللی وابه همبستگی بین ءبا اتکا و الیزال خویش با تکیه به نیروی کراسی و عدالت اجتماعیودم آزادی،

 . دهند کراسی ادامه میوپیکارشان برای کسب آزادی و دم

 

 (! یئآکسیون پرولتاریا) ی حزب کمونیست شیلیدرود انترناسیونالیستی ما به رفقا

 

* * * * * * * * * 
    

 

 

 

 !زنده بار مارکسیسم لنینیسم! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
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 اعالمیه رفقای سازمان انقالبی افغانستان در همبستگی با خلق فلسطین 

 
 

 

 

 

 زنده باد خلق مبارز فلسطین

 ! مرگ بر رژیم جنایتکار اسرائیل
 

بالفور بعد از جنگ دوم جهانی به حمایت مستقیم انگلیس، سرآغاز تراژیدی خلق ى هتشکیل دولت اسرائیل بر اساس اعالمی

و کشتار  هافلسطینی ىگذشته، در کنار اشغال مناطق فلسطینی توسط غاصبان اسرائیلی، جنایت علیهى هدر شش ده. فلسطین بود

وقفه ادامه  بی ،از جمله ایاالت متحده هاهمدستی مستقیم و همکاری بی دریغ امپریالیست آنان توسط رژیم صهیونیستی بهى هبیرحمان

مبدل شده، کودکان، زنان و مردان زیادی  اىاسرائیلی به مخروبه هاىطی این دوران، مناطق فلسطینی زیر حمالت جنگنده. داشته است

پردازند و از اعمال هیچ  می هار به سرکوب اعتراضات و مخالفتنظی سربازان اسرائیلی با قساوت بی. ندارا به خاک و خون کشیده

 . ورزند دریغ نمی هانوع زور در حق فلسطینی

 

 

از زمین، هوا و دریا به  اىدر همین حال، بیش از شش سال است که نوار غزه توسط نظامیان اسرائیلی به طرز وحشیانه

نزدیک به یک و نیم . دهد غزه را به سوی مرگ تدریجی سوق می که باشندگان اىاقتصادی کشیده شده است، محاصرهى همحاصر

غزه توسط رژیم جنایتکار ى همحاصر. اند زندگی روبروى هلیون انسان با کمبود مواد خوراکی، مواد سوخت، دوا و مواد اولییم

این رژیم جز با حمایت مالی، . اردرا با خود د آمریکادهد که حمایت مستقیم امپریالیزم  اسرائیل، سرشت و ماهیت دولتی را نشان می

 . هرگز قادر نیست به حیات ننگین و جنایتبارش ادامه دهد و به ژاندارم منطقه مبدل گردد آمریکاسیاسی و تسلیحاتی امپریالیزم 

به بهای کشته شدن زحمتکشان فلسطینی، کودکان و « تروریزم»حمله بر مناطق مسکونی نوار غزه تحت نام سرکوب حماس و 

متالشی  هاىپخش تصاویر بدن. گیرد که در آرزوی کشور مستقل فلسطینی بدون جنگ، خونریزی و تروریزم اند انی صورت میزن

آزاده را در سراسر  هاىآزادیبخش و انسانهاى اسرائیلی، خشم و نفرت جنبش هاىکودکان و زنان و ویرانی غزه توسط جنگندهى هشد

هزار نیروی قهارش را در  19یم صهیونیستی اسرائیل به این جنایت بسنده نکرده، بیش از رژ. جهان از این رژیم بیشتر ساخته است

در مقابل، حماس با پرتاب موشک به مناطق مسکونی . شست خود را به حماس نشان دهد باش قرار داده است تا ضرب حال آماده

زمانی که اسرائیل چون سگ پاسبان منافع آمریکا در  تا.اسرائیل جز برانگیختن خشم دولت جنایتکار، دستاورد دیگری نداشته است

ی از خون خلق زحمتکش ئدهد، فلسطین در دریا کند و رژیم جنایتکار اسرائیل به نژادپرستی بویناک خود ادامه می منطقه عمل می

جنایتی نگریسته است که تفاوتی به  کشورهای عرب همواره با بی. خویش شناور بوده، روی سعادت، آرامی و خوشبختی را نخواهد دید

شود، در حالی که اگر این کشورها با هم متحد شوند، اسرائیل در مقابل شان  در حق خلق فلسطین از سوی اسرائیل روا داشته می

 نمایند نزد بادار دست آمریکا و کشورهای امپریالیست دیگر بوده، تالش میى هبیش نیست، اما متأسفانه اکثر کشورهای عربی آل اىلقمه

 .تر عمل نمایند تر و نازدانه خود، شیرین

 

  

ها و حق   سازمان انقالبی افغانستان همبستگی عمیق خود را با خلق مبارز فلسطین ابراز داشته، از مبارزات برحق فلسطینی

 هاىقاومت تودهاقتصادی، بمباردمان وحشیانه و سرکوب مى هدر عین حال محاصر. نماید داشتن کشور مستقل با قاطعیت تمام دفاع می

و پس کشیدن نیروهای جنایتکار  هافلسطینی توسط رژیم اشغالگر اسرائیل را به شدت تقبیح نموده، خواهان قطع فوری حمالت جنگنده

 .اسرائیلی از مرزهای نوار غزه هستیم
 مرگ بر امپریالیزم

 !در راه سوسیالیزم، به پیش

 سازمان انقالبی افغانستان

 7107عقرب  21

 

 

 

 

 

 !باد پیکار متحد خلقهای منطقه علیه امپریالیسم و صهیونیسم برای رهائی ملی زنده
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